Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 15.20

Beslutande

Rune Skogsberg (C)
Anette Karlsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Henrik Karlsson (M)
John Gunnar Nilsson (M)
Göran Hellström (L)
Anders Karlsson (C)
Janne Jansson (S)
Sture Pettersson (S)
Linnea Wall (S)
Leif Udéhn (S)
Bengt-Erik Askerlund (MP)
Mats Karlsson (MP)
Anna Mossberg (M)

1:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare
ledamot
tj.görande ersättare

Jonas Eriksson
Stefan Wallenå
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

ekonomichef §§ 47-48
chef sektor ledning §§ 50-51
kommunchef
sekreterare

Övriga deltagare

Justerare

Janne Jansson

Plats och tid för justering

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Rune Skogsberg
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ej § 60
ej § 62
ej §§ 49, 61
ej § 60
ej §§ 49, 61, 62
ej §§ 52-53
§§ 52-53, 60, 62

§§ 47-67

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-04-10

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-04-10

Anslagsdatum

2017-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-05-11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 3

Kommunstyrelsen
Ks § 47

Dnr 2017/00122

Prognos 1 år 2017 för kommunstyrelsens verksamheter
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 1 år 2017 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 kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 1 år 2017 för kommunstyrelsens
verksamheter. Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om prognos 1 år 2017 för
kommunstyrelsens verksamheter på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Prognos 1 år 2017 för kommunstyrelsens verksamheter.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-04, Prognos 1 år
2017 för kommunstyrelsens verksamheter.
Protokollsutdrag Ksau § 123/17
Expedieras till: Ekonomichef Jonas Eriksson, ekonomienhetsansvarig Annica Olsson, Chef för sektor ledning Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 48

Dnr 2017/00121

Prognos 1 år 2017 för Mariestads kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
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 kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 1 år 2017 för Mariestads kommun.
Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om prognos 1 år 2017 för Mariestads
kommun på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Prognos 1 år 2017 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-04, Prognos 1 år
2017 för Mariestads kommun
Protokollsutdrag Ksau § 124/17

Kommunstyrelsen
Ks § 48 (forts).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomienhetsansvarig Annica Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 49

Dnr 2017/00009

Ansökan om kommunal borgen från Vänerenergi AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för VänerEnergi
AB:s 556354-1860 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 220 000
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutet gäller tillsvidare, maximalt tio år eller tills nytt beslut om utökad eller
förändrad borgen för bolaget tas.
Linnéa Wall (S) och Göran Hellström (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
och beslut i ärendet.
Bakgrund

VänerEnergi AB har investerat kraftigt de senaste åren och bolagets låneskulder
uppgår till cirka 300 miljoner kronor. Ansökan om kommunal borgen om 25
miljoner kronor avser lån för investeringar främst för anläggande av fibernät och
förnyelse av elnäten på landsbygden.
Enligt kommunens borgensregler kan borgen lämnas till kommunens helägda eller
delägda företag för lån till investeringar. Med delägt företag avses företag som är
delägt med annan kommun i vilket Mariestads kommun har ett rättsligt
bestämmande/inflytande. Vid borgen för delägda företag får kommunens
borgensåtagande inte vara större än kommunens andel i företaget.
Bolaget har i dag kommunal borgen från Mariestads kommun som uppgår till 194
miljoner kronor och från Töreboda kommun med 40 miljoner kr. Om Mariestad
beviljar ytterligare 25 miljoner kronor i borgen är kommunens andel av borgen 85
procent. Detta stämmer väl överens med ägarförhållandena i bolaget där Mariestad
äger 88 procent och Töreboda 12 procent.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 49 (forts).

__________________________
Underlag för beslut

Ansökan om kommunal borgen från VänerEnergi AB 2017-01-11.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-03-22, Ansökan kommunal
borgen VänerEnergi 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-04, Ansökan om
kommunal borgen från VänerEnergi AB.
Protokollsutdrag Ksau § 125/17
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(VänerEnergi AB, Rolf Åkesson)
(Kommunchef Kristofer Svensson)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
(Ekonomienhetschef Annica Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-04-10
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Kommunstyrelsen
Ks § 50

Dnr 2015/00280

Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2016,
kontrollperiod 4
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2015-12-14 internkontrollplanen för år 2016. Planen ska
redovisas för kommunstyrelsen fyra gånger årligen. Kontrollperiod 4 omfattar
tidsperioden 2016-01-01 t.o.m. 2016-12-31.
Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära
syftet är att säkerställa att kommunfullmäktiges fastställda mål uppfylls. Avsikten med
intern kontroll är att:
-

Ha grepp över både verksamhet och ekonomi

-

Styra mot effektivitet

-

Ha ordning och reda

-

Skapa trygghet

Varje år beslutas om en plan för intern kontroll. Planen ska fokusera på några
speciellt viktiga kontrollmoment. Kommunstyrelsen har utarbetat en plan för intern
kontroll för år 2016. Planen innefattar administrativa kontroller samt
redovisningskontroller och avser både kommunstyrelsen (sex stycken) och
kommungemensamma (sex stycken) kontroller.
Kommunstyrelsen har inför innevarande år på ett mer systematiskt sätt genomfört en
risk- och väsentlighetsanalys där tre av styrelsens verksamhetsprocesser valts ut
(budgetprocessen, detaljplanprocessen samt SAM-processen - Systematiskt
arbetsmiljöarbete) och kartlagts som grund för riskanalysen.
Under perioden 2016-01-01 t.o.m. 2016-12-31 har nedanstående kontroller utförts
med följande resultat:
1.

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

2.

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

Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10
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Ks § 50 (forts).

__________________________
3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

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

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen
Ks § 50 (forts).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist samt chefen för sektor ledning
Stefan Wallenå 2017-03-08, Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan
2016 (kontrollperiod 4).
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016, kontrollperiod 4.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-22, Redovisning av
kommunstyrelsens internkontrollplan 2016, kontrollperiod 4.
Protokollsutdrag Ksau § 109/17
Expedieras till:
Kommunrevisionen
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå
Controller Håcan Lundqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 11

Kommunstyrelsen
Ks § 51

Dnr 2016/00370

Plan för internkontroll 2017
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till plan för intern kontroll år 2017.
Bakgrund

Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära
syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll syftar
till 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 kommunstyrelsen väljer att
fokusera på några speciellt viktiga kontrollmoment. Kommunstyrelsen har utarbetat
förslag till plan för intern kontroll för år 2017. Planen innefattar administrativa
kontroller och redovisningskontroller och avser både kommunstyrelsen (fyra stycken)
och kommungemensamma (sex stycken) kontroller.
Aktuella områden för intern kontroll år 2017 för kommunstyrelsen:
1.

Kontroll att inför beslut om samråd och granskning att nödvändig fakta finns
framtagen.
Kontroll av att checklista är signerad.

2.

Kontroll att vid den årliga revisionen av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM,
erforderliga åtgärder samt förändringar av riskbedömning och handlingsplan
genomförs.

3.

Kontroll att av miljö- och byggnadsnämndens fastlagda handläggningstider i
dokumentet ”Kvalitetsmål 2017” följs.
Genom att ta del av verksamhetens handläggningstider.

4.

Följa upp miljö- och byggnadsnämndens mätningar av kundbemötande.
Genom att ta del av nämndens genomförda kundnöjdhetsmätningar.

Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 51 (forts).

__________________________
Aktuella områden för intern kontroll år 2017, kommungemensamma:
1. Kontroll genomförd introduktion av nyanställd chef.
Att den nya chefen skrivit under dokumentet - Introduktion av nyanställda.
2. Kontroll genomförda medarbetarsamtal och APT.
Att chef genomför planerade medarbetarsamtal och APT.
3. Kontroll att tagit del av styrdokument.
Att chef skrivit under dokumentet – Bekräfta att du tagit del av
styrdokument.
4. Kontroll att webbsidor uppdateras.
Att publiceringsdatum är uppdaterat.
5. Kontroll att inköp i kommunen följer avtal.
Inköpsanalys av upphandlingsenheten.
6. Kontroll att rutiner (aktiviteter) vid kort- och långtidsfrånvaro följs.
Enkätundersökning och stickprovskontroll i rehabiliteringssystemet av
personalenheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-22 att återremittera ärendet för
att stryka budgetrelaterade kontroller samt komplettera med handläggningstider och
bemötande inom verksamhet miljö- och bygg (Förenkla helt enkelt).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-04-04 att återremittera ärendet igen
för att stryka tidigare föreslagna kontroll 2 och 3, då dessa kontroller i stället ska ingå
i checklistan för kontroll 1.
Ekonomienheten har reviderat förslaget till internkontrollplan 2017 i enlighet med
arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med tillägget att mål två och mål
tre utgår då dessa ska finnas med i checklistan.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag i den del som lyder:
”Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till plan för intern kontroll år 2017” och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av controller Håkan Lundqvist 2017-04-04, Internkontrollplan
för 2017.
Kommunstyrelsen
Ks § 51 (forts).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-04-10

__________________________
Reviderat förslag internkontrollplan för kommunstyrelsen år 2017.
Risk- och kontrollmatris.
Protokollsutdrag Ksau § 133/17
Expedieras till:
Samtliga nämnder
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå
Controller Håcan Lundqvist
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 52

Dnr 2017/00113

Verksamhetsberättelse för arbetsmarknadsenheten år 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsmarknadsenhetens verksamhetsberättelse för år 2016.
Leif Udéhn (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Arbetsmarknadsenheten ska självständigt och i samverkan med andra aktörer agera
med arbetsförberedande insatser i det mellanrum som uppstår mellan kommunen
och andra aktörers ansvar. Verksamhetsberättelsen beskriver de
arbetsmarknadsåtgärder som erbjudits under år 2016 samt visar de effekter som
insatserna haft på kommuninvånarna.
Verksamhetsberättelse för år 2016 belyser hur kommunen skapat förutsättningar för
att, i samverkan med andra berörda parter, underlätta inträdet på arbetsmarknaden
för invånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Av särskilt stor
betydelse är insatser till stöd för invånare som är arbetslösa, bereds alternativ till
sjukförsäkringen eller har försörjningsstöd. Verksamhetsberättelse för år 2016
redovisar de insatser som genomförts samt den samverkan som kontinuerligt
utvecklas för att nå resultat.
Verksamhetsberättelsen 2016 tydliggör att arbetsmarknadsenheten har erbjudit
insatser som har utgått från individens behov, men även bidragit till god
samhällsnytta, kommunalekonomi och miljöhänsyn över tid.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Joakim Stier samt chefen för sektor stöd
och omsorg Lotta Hjoberg, Verksamhetsberättelse för arbetsmarknadsenheten år
2016.
Kommunstyrelsen
Ks § 52 (forts).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-04-10

__________________________
Förslag till verksamhetsberättelse för arbetsmarknadsenheten år 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-04,
Verksamhetsberättelse för arbetsmarknadsenheten år 2016.
Protokollsutdrag Ksau § 121/17
Expedieras till:
Arbetsmarknadschef Joakim Stier
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 53

Dnr 2017/00114

Finansiering av behandlingstjänst inom arbetsmarknadsenheten
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utöka arbetsmarknadsenheten med en
behandlingstjänst för åren 2017 och 2018. Den årliga kostnaden som uppgår till
500 tkr finansieras med medel avsatta för socioekonomiska projekt år 2017 och 2018.
Leif Udéhn (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Arbetsmarknadsenheten ser ett ökat behov av en behandlingstjänst som riktas mot i
första hand hemmaplanslösningar. Inriktningen är att stärka individers medverkan i
icke kriminella nätverk.
Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom uppsökande verksamhet på
behandlingshem och anstalter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-03-14, Finansiering av
behandlingstjänst på arbetsmarknadsenheten.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-22, Finansiering av
behandlingstjänst på arbetsmarknadsenheten.
Protokollsutdrag Ksau § 106/17
Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson, Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, IFO-chef Anette Karlsson,
Arbetsmarknadschef Joakim Stier, Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 54

Dnr 2017/00112

Finansiering av skatebowl på Elvärket
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 tkr för att delfinansiera en skatebowl
vid ungdomskulturhuset Elvärket. Beslutet gäller under förutsättning att övrig
finansiering enligt upprättad finansieringsbudget är uppfylld.
Summan om 200 tkr finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande 2017
(investeringsbudgeten).
Elvärkets budget (ansvar 6401) tillförs 25 tkr/år i tio år för att täcka ökade
kapitaltjänstkostnader. Summan tas från anslag för tillkommande kapitalkostnader.
Bakgrund

Mariestads skateboardförening har hos Västergötlands Idrottsförbund ansökt och
beviljats ett bidrag om 245 tkr till en skatebowl på Elvärket. Bidraget betalas ut under
förutsättning att övrig finansiering enligt upprättad finansieringsbudget uppfylls.
Fastighetsavdelningen har i samråd med fritidschefen godkänt att marken får
utnyttjas för ändamålet. Bygglovsansökan har lämnats in och diskussion pågår med
VA-avdelningen om anslutning till befintlig dagvattenservis.
Byggnationen kommer att utföras på helentreprenad av föreningen Bryggeriet från
Malmö. De kostnader som tillkommer utöver budgeten, dvs anslutning till
dagvattenservis och bygglovsavgift, finansieras med befintliga medel i Elvärkets
verksamhetsbudget.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-23,
Finansiering av skatebowl på Elvärket
Kommunstyrelsen
Ks § 54 (forts).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 18

__________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-03-22, Finansiering av
skatebowl på Elvärket
Offert från Föreningen Bryggeriet för en skatebowl vid Elvärket
Finansieringsbudget bowl vid Elvärket
Protokollsutdrag Kfu § 31/17
Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Teknisk chef Michael Nordin
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 55

Dnr 2016/00321

Finansiering av servicebyggnad vid ställplatserna i Mariestads
hamn
Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 2 500 tkr för att uppföra en
serviceanläggning med latrintömning, i anslutning till Hamnkontoret.
Nybyggnationen finansieras genom medel från ”Kommunstyrelsens
investeringspott ElectriVillage, Solpark med mera”. Kapitalkostnaderna belastar
anslag ”Tillkommande kapitalkostnader 2017”.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att byggnationen av servicebyggnaden ska påbörjas i
oktober/november månad.

Bakgrund

Tekniska nämnden gav 2016-12-13 verksamhet teknik i uppdrag att påbörja
upphandlingen av en ny servicebyggnad, med latrintömning, vid Hamnkontoret i
Mariestads hamn.
Ett nytt förslag har upprättats då latrintömningen kräver större yta och därmed måste
den befintliga avfallsanläggningen flyttas. Servicebyggnaden måste därför, men även
på grund av utvecklingsenhetens yttrande om gestaltning, dockas med Hamnkontoret
och logistiklösningen förändras.
Servicebyggnaden består av entré med tre handfat, två separata wc, två separata
duschar, ett omklädningsrum med dusch, ett RWC med skötbord samt ett rum med
tvättmaskin och torktumlare.
Drift- och skötselkostnader finansieras genom ställplatsavgifter och andra avgifter.
Tekniska nämnden beslutade 2017-03-14 att föreslå kommunstyrelsen i Mariestad att
anslå 2 500 tkr för uppförandet av en serviceanläggning med latrintömning, dockad
med Hamnkontoret, i Mariestads hamn. Tekniska nämnden beslutade även att
föreslå att finansiering sker genom medel från ”Kommunstyrelsens investeringspott
ElectriVillage, Solpark med mera”.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 20

Ks § 55 (forts).

__________________________
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2017-03-14 § 53, Begäran om medel för
servicebyggnad vid ställplatserna i Mariestads hamn
Skissförslag till ny serviceanläggning vid Hamnkontoret 2017-01-30
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-22, Finansiering av
servicebyggnad vid ställplatserna i Mariestads hamn
Protokollsutdrag Ksau § 108/17
Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 56

Dnr 2017/00105

Projektanställning av ungdomsbehandlare (drogförebyggande
fältassistent)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utöka individ och familjeomsorgens barn och
ungdomsenhet med en ungdomsbehandlare.
Kostnaden för perioden 2017-2019 om totalt 600 tkr/år finansieras inom ramen för
socioekonomiska medel.
Bakgrund

Mariestads kommun har anställt en drogförebyggande fältassistent för perioden
2016-2018. Den främsta arbetsuppgiften för den drogförebyggande fältassistenten är
arbeta med upptäckt av unga som löper risk att utveckla drogrelaterat riskbeteende
samt stöd och utbildning till vuxna som möter unga. Det drogförebyggande arbetet,
som sker i samverkan med bl.a. skola och polis, har resulterat i att det har upptäckts
ungdomar som befinner sig i riskzon för att utveckla destruktiva livsmönster.
Det finns behov av att förstärka det pågående arbetet med ungdomar där det
förekommer alkohol, droger, kriminalitet eller annat destruktivt beteende som en
tidig insats. Detta för att kunna ge stöd och bryta det destruktiva beteendet i ett tidigt
stadium i samverkan med andra i nätverket runt den unge.
Ungdomsbehandlaren ska främst utföra det personnära arbete som krävs för att unga
ska bryta en destruktiv livsstil. I arbetet ingår att samarbeta med föräldrar, övriga
nätverk, skolan, polis och socialtjänsten. Ungdomsbehandlarens tjänst knyts till
individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet, med enhetschef och
elevhälsochef som arbetsledare.
Folkhälsorådet beslutade 2017-02-27 föreslå kommunstyrelsen att med hjälp av
socioekonomiska medel utökar individ och familjeomsorgens barn och
ungdomsverksamhet med en ung-domsbehandlare under 3 år, 2017-2019. Syftet med
tjänsten är att kommunen aktivt ska kunna stödja ungdomar som har ett riskbeteende
och/eller har utvecklat ett destruktivt normbrytande beteende med alkohol, droger,
kriminalitet eller liknande.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 22

Ks § 56 (forts).

__________________________
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av folkhälsostrateg Gabriella Idholt samt IFO-chef Anette
Karlsson 2017-03-03, Projektanställning av ungdomsbehandlare
Sammanträdesprotokoll från Folkhälsorådet 2017-02-27
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-22
Projektanställning av ungdomsbehandlare
Protokollsutdrag Ksau § 105/17
Expedieras till:
Folkhälsorådet, Gabriella Idholt
Socialnämnden, Helena Andersson
IFO-chef Anette Karlsson
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 57

Dnr 2017/00107

Reviderat samarbetsavtal gällande turismsamarbete mellan
Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens godkänner upprättat förslag till reviderat samarbetsavtal inom
turismområdet mellan Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg.
Bakgrund

Mariestad, Töreboda Gullspång och Karlsborgs kommuner samarbetar sedan flera år
för att utveckla turismnäringen i området. Parterna samarbetar med inriktningen att
ge bästa förutsättningarar för tillväxt i befintligt näringsliv och på sikt underlätta
värvning av nyetableringar och öka antalet besökare. Genom att skapa fler
exportmogna resmål och anläggningar i området stärks områdets position som
destination och bidrar även till att andra besöksmål och destinationer i Skaraborg kan
växa och utvecklas.
Samarbetet bedrevs fram till den siste december 2014 som ett projekt. Styrgruppen
för projektet arbetade under 2013 fram ett förslag på former och förutsättningar för
att samarbetet skulle fortsätta även efter år 2014. Utifrån detta förslag beslutade
kommunstyrelserna i de respektive kommunerna under hösten 2014 om ett
samarbetsavtal som började gälla 1 januari 2015 (Ks § 221/14).
Under 2015 och 2016 har samarbetet fortsatt och diskussioner kring
samverkansformer för åren 2017-2018 har förts. Efter uppföljning av avtalet under
2016 har MTGK styrgrupp gett kommuncheferna i uppdrag att tillsammans med en
arbetsgrupp upprätta ett nytt förslag till samarbetsavtal.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Förslag till reviderat samarbetsavtal om turismsamarbete mellan Mariestad,
Töreboda, Gullspång och Karlsborg, 2017-2018

Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 24

Ks § 57 (forts).

__________________________
Aktuellt samarbetsavtal om turismsamarbete mellan Mariestad, Töreboda, Gullspång
och Karlsborg 2015-2018
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-08, Förslag
till reviderat samarbetsavtal gällande turismsamarbete mellan Mariestad, Töreboda,
Gullspång och Karlsborg
Protokollsutdrag Ksau § 102/17
Expedieras till:
Turismchef Lotta Samuelsson
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Karlsborgs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 58

Dnr 2017/00136

Ansökan om ekonomiskt stöd till Mariestads kultur- och
skördefest 2017
Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag om 50 000 kronor till
föreningen Kultur & Co som en delfinansiering av arrangemanget ”Kultur- och
skördefest 2017”.
Bidraget finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande.

2.

Summan om 50 000 kronor betalas ut under förutsättning att föreningen
inkommer med en projektplan för årets Kultur- och skördefest.

Bakgrund

Den ideella föreningen Kultur & Co har inkommit med ansökan om bidrag på
60 000 kronor som delfinansiering för att kunna samordna det årliga arrangemanget
”Mariestads kultur- och skördefest 2017”, som är planerad till den 29-30 september
2017.
Bidraget avser att täcka kostnader för projektledare, tryckning av program,
marknadsföring samt samordning.
Föreningen har tidigare beviljats bidrag om 50 000 kronor från Mariestads kommun
för genomförande av kultur- och skördefesten. Beloppet är i år höjt med 10 000
kronor med anledning av kostnader för polistillstånd, ljud- och ljustekniker samt hyra
av mobil scen har ökat.
Målet med kultur- och skördefesten är att den ska vara en intressant arena för
Mariestads mångfacetterade kulturarbete. Föreningen lägger extra fokus på att göra
evenemanget relevant för ungdomar. Under 2016 gjordes t ex en satsning på att lyfta
fram unga talanger som fick framträda på scenen på Nya torget. Detta koncept
kommer att utvecklas inför 2017.
Utöver ett ungdomsfokus präglas kultur- och skördefesten i Mariestad av en
mångfald av kulturyttringar. I marknadsstånden syns trädgårdskultur, närproducerad
mat och hantverk. Nyanlända säljer utländska delikatesser och konst visas på gallerier
i Esplanaden. Musik och dans märks på scener och på teatern och på fredagkvällen
äger den årliga spökvandringen rum. Målet är att sätta fokus på Mariestad som en
plats som ger stort utrymme för kreativitet och utveckling, inte minst med
tyngdpunkt på lokala kvaliteter.

Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 26

Ks § 58 (forts).

__________________________
Kultur- och skördefesten stärker visionsmålet om Mariestad som en mötesplats och
internationellt modellområde. Evenemanget lyfter fram Mariestads förutsättningar
för en hög livskvalitet på naturens villkor och uppmuntrar ekoturism och
entreprenörskap. Kultur- och skördefesten ska ses som en årlig manifestation för
kommunens ”växtkraft” både i bildlig och faktisk bemärkelse.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-24, Ansökan
om bidrag till Kultur- och skördefesten 2017
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-03-23, Ansökan om
ekonomiskt stöd till Mariestads kultur- och skördefest 2017
Ansökan från Kultur & Co om ekonomiskt stöd för genomförande av Mariestads
kultur- och skördefest 2017, 2017-03-23
Protokollsutdrag Kfu § 34/17
Projektrapport från 2016 års kultur- och skördefest
Kultur & Co:s bokslut 2016
Program från 2016 års kultur- och skördefest
Expedieras till:
Kultur & Co
Kulturchef Maria Henriksson
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 59

Dnr 2017/00019

Uppmärksammande av mariestadsbördiga skådespelerskan
Birgitta Andersson
Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska uppmärksamma Birgitta
Andersson genom att uppföra en skulptur i form av en byst av skådespelerskan.
Kostnaden för skulpturen tas från kommunstyrelsens medel till förfogande.

2.

Kommunstyrelsen utser Ida Ekeroth (S) och Therése Boman Nordlie (C) att
gemensamt med kulturavdelningen lämna förslag på utformning av skulpturen
samt kostnadsuppgift. Framtagandet av skulpturen (bysten) ska ske i samråd
med Birgitta Andersson.

3.

Kommunstyrelsen delegerar till kultur- och fritidsutskottet att ge
igångsättningstillstånd för tillverkningen av skulpturen samt besluta om
placering.

Bengt Erik Askerlund (MP) och Mats Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Bakgrund

Den 10 januari 2017 fick kulturchefen i uppdrag att upprätta ett förslag på hur
Mariestads kommun skulle kunna uppmärksamma den mariestadsfödda
skådespelerskan Birgitta Andersson. Ärendet återremitterades på utskottets
sammanträde den 7 mars, med uppdraget att lämna ett nytt förslag som ska utgå från
en gestaltning av Andersson i naturlig storlek (byst) samt även lämna förslag till
alternativa placeringar, redovisning av kostnader samt förslag till finansiering.
Förslag:
Det nya förslaget utgår från att skulpturen/bysten uppförs i skala 1:1 och interagerar
med platsen där den står. Platsen bör stärkas av placeringen och får gärna lyfta fram
hennes profession som skådespelerska och artist. En möjlig placering skulle därför
kunna vara i anslutning till Mariestads teater/Magnoliatorget som är ett viktigt
kulturcentrum i kommunen.
Exakt utseende på bysten görs genom skissförslag från två konstnärer som kontaktas
via Konstnärscentrum Väst och som sedan presenteras för kultur- och
fritidsutskottet som utser det förslag de anser vara lämpligast.

Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 28

Ks § 59 (forts).

__________________________
Placering:
Utöver Magnoliatorget är förslag på platser för skulpturen/bysten: Stadsparken
(bredvid lekplatsen), bodarna i inre hamnen eller på den kommande gångbron mellan
Universitetsparken och Trädgårdens skola.
Kostnad:
Kostnaden för en byst ligger på 250 000 kronor och uppåt. I kostnaden ingår
skissarvode (-n), konstkonsulent och framtagning av skulptur.
Finansiering:
Det mest långsiktigt alternativet för etablering av offentlig konst i Mariestads
kommun vore att införa den sk ”enprocentsregeln”. Den utgår från att stadens
förvaltningar och helägda bolag avsätter en procent av byggkostnaden, inklusive
byggherrekostnad, för konstnärlig gestaltning när man bygger nytt, bygger till eller
bygger om. Detta gäller även offentliga platser som lekplatser, torg, parker och
trafikplatser. Mariestads kommun kommer under våren att färdigställa två nya f-6skolor. Eventuellt skulle pengar inom ramen för detta projekt kunna avsättas till
skulpturen av Andersson, för att då placera skulpturen i anslutning till skolorna.
Alternativet är att avvakta och invänta nya exploateringsprojekt.
Delfinansiering skulle även kunna ske via samverkan med det lokala näringslivet i en
gemensam ambition att stärka identiteten av staden.
Ytterligare ett finansieringsförslag är att använda kulturavdelningens del av
kommunstyrelsen besparing/buffert om 1.5 procent. Denna har dock i andra
sammanhang omnämnts kunna täcka andra aktiviteter, varför en prioritering i så fall
är nödvändig.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Bengt Erik Askerlund (MP) yrkar att ärendet, i första hand, ska återremitteras för att
kompletteras med uppgift om totala kostnader för skulpturen. I andra hand yrkar
Askerlund (MP) avslag på kultur- och fritidsutskottets förslag.
Anette Karlsson (M) tillstyrker kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Rune Skogsberg (C) tar först upp Askerlunds (MP) yrkande om
återremiss för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid
dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen
Ks § 59 (forts).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 29

__________________________
Därefter ställer ordföranden Rune Skogsberg (C) Askerlunds (MP) avslagsyrkande
och kultur- och fritidsutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och fritidsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-30, Skulptur
(byst) av den mariestadsbördiga skådespelerskan Birgitta Andersson
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-03-30,
Uppmärksammande av mariestadsbördiga skådespelerskan Birgitta Andersson
Skrivelse upprättad av kultursamordnare Martin Hermansson 2017-03-30, Förslag på
offentlig skulptur (byst) av mariestadsbördiga skådespelerskan Birgitta Andersson
Förslag på platser för uppförande av skulptur/byst
Protokollsutdrag Kfu § 33/17
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kultursamordnare Martin Hermansson
Ida Ekeroth (S)
Therese Boman Nordlie (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 30

Kommunstyrelsen
Ks § 60

Dnr 2017/00118

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra
Skaraborg år 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för
verksamhetsåret 2016.
Björn Fagerlund (M) och Sture Pettersson (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning
för år 2016. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer sammantaget att direktionen har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den
interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer att god ekonomisk
hushållning föreligger då det ekonomiska målet såväl som de verksamhetsmässiga
målen uppnås helt eller i huvudsak.
Det ekonomiska resultatet visar överskott om 1 100 tkr vilket ska jämföras med ett
överskott om 2 200 tkr för föregående år. Det är betydligt bättre än den under året
reviderade budgeten men främst i förhållande till det underskott om 3 000 tkr som
prognostiserades efter sex månader. Huvudorsakerna till resultatet och
resultatförbättringen är på intäktssidan främst hyror för övningsfältet respektive
automatiska brandlarm. På kostnadssidan vidtagna besparingsåtgärder inklusive
vakanta tjänster samt minskade pensionskostnader med anledning av att omreglering
skett avseende särskild ålderspension för några medarbetare.
Revisorerna inom kommunalförbundet tillstyrker att direktionen och direktionens
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 31

Ks § 60 (forts).

__________________________
Behandling på sammanträdet

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

Årsredovisning 2016 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, inklusive
revisionsberättelse och granskningsutlåtande
Missivbrev från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017-03-07, Ansvarsfrihet för
Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-04, Ansvarsfrihet
för direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2016
Protokollsutdrag Ksau § 122/17
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 32

Kommunstyrelsen
Ks § 61

Dnr 2017/00127

Beslut om verksamheten inom VänerEnergi AB år 2016 har
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten i VänerEnergi AB under år 2016 har
varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Göran Hellström (L) och Linnéa Wall (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
och beslut i ärendet.
Bakgrund

De aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger står under kommunstyrelsens
uppsikt enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (1991:900). Uppsikten avser främst
verksamhetens ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även
övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
Kommunstyrelsen ska årligen besluta enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen om
verksamheten i sådana kommunala aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a §
kommunallagen, under föregående kalenderår, har varit förenligt med de fastställda
kommunala ändamålen för respektive bolag och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast och om
brister i verksamheten har förelegat ska kommunstyrelsen lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Följande frågor ska läggas till grund för kommunstyrelsens beslut:
-

Lever bolagsordning och ägardirektiv upp till lagkraven i 3 kap. 17-18 b §§
kommunallagen.

-

Överensstämmer den verksamhet som bolagen enligt bolagsordningen ska
bedriva med de kommunala befogenheterna och de kompetensbegränsande
principerna?

-

Förekommer några omständigheter som visar på att verksamheten i praktiken
inte bedrivits i enlighet med de fastställda ändamålen och de kommunala
befogenheterna?

Verksamhet och ändamål enligt bolagsordningen
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera
energi jämte därmed förenlig verksamhet. Därtill att tillhandahålla data- och
telekommunikationstjänster från eget kommunikationsnät.
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 33

Ks § 61 (forts).

__________________________
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med god teknisk standard och optimalt
resursutnyttjande, via bland annat egna nät för el och fjärrvärme, medverka i
energiförsörjningen inom Mariestads kommun och Töreboda kommun, - i riktning
mot en ekologisk hållbar energiförsörjning. I verksamheten ska kundernas önskemål
om låga taxor samt behovet av driftsäkerhet och service särskilt beaktas.
Ett annat ändamål med bolagets verksamhet är att via eget stadsnät för ITkommunikation i Mariestads kommun och angränsande kommuner skapa
förutsättningar för konkurrens inom tele- och datakommunikation, till gagn för såväl
kommuninvånarna som utvecklingen av det lokala näringslivet. I övrigt gäller
särskilda föreskrifter för bolagets verksamhet.
Uppföljning av verksamheten inom VänerEnergi AB år 2016
VänerEnergi har under året ytterligare flyttat fram sina positioner. På nytt uppvisas
årsbästa vad det gäller kundantal, omsättning, lönsamhet och friska medarbetare. Alla
affärsområden uppvisar positiva resultat. Den totala sjukfrånvaron var så låg som 1,2
procent, väl under den långsiktiga målsättningen om 3 procent. Resultatet är
överlägset det bästa som någonsin uppvisats.
År 2016 har varit det första hela kalenderåret i normal drift för dotterbolaget
Katrinefors Kraftvärme sedan det nya kraftvärmeblocket färdigställdes. Minimalt
med fossil olja har nu använts i bränslemixen, 0,5 procent, och driften har varit stabil.
Miljövänlig fossilfri fjärrvärme med god tillgänglighet och ett stabilt pris förväntas nu
kunna levereras under många år framöver.
VänerEnergis mest expansiva område är fortsatt Stadsnätet och dess massiva
utbyggnad av fibernäten. För att möta en stor och ökande efterfrågan har nya
metoder börjat användas. Från och med hösten inköps totalentreprenader med
förläggning genom s.k. spårfräsning, vilket går snabbare och ska korta de kötider vi
har idag. För att säkerställa de stora investeringar som gjorts och kommer att göras
genomförs nu en utredning av bolagets samtliga affärsverksamheter på IT-området.
Analysen ska vara klar under år 2017. När utbyggnadsperioden är över gäller det att
kunna leva på de månatliga avgifter som verksamheten genererar
På elnätet har bolaget under året påbörjat ett av de största projekten någonsin med
att vädersäkra elnätet på Torsö. Totalt har ca 90 km luftledningar grävts ned under år
2016. Projektet fortsätter under år 2017, då nya stationer kommer att anläggas och
driftsättning sker. Dessutom kommer en ny sjökabelförbindelse att läggas ut för att
öka kapaciteten.
Fjärrvärmen i Mariestad har haft ännu ett stabilt år. Trots en höjning av värmepriset
från KKAB under året har bolaget ett resultat som överstiger budget.
Försäljningsvolymen har varit något bättre än budget och avsevärt bättre än år 2015.
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10
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I Töreboda har fjärrvärmen på nytt haft ett stabilt år under år 2016. Tillgången på
spån från limträtillverkningen har varit mycket god. Stora mängder briketter har
därför kunnat tillverkas under sommarhalvåret för användning under vintern både i
Töreboda och vid anläggningen i Lyrestad.
Inför år 2016 gjordes en märkbar höjning av elnätets tariffer främst i syfte att
förbättra likviditeten inför de stora investeringar med att vädersäkra ledningarna som
nu genomförs. Höjda intäkter i kombination med i stort sett oförändrade kostnader
för nätförluster och regionnät medför att resultatet nu ligger på en helt annan nivå än
tidigare.
Resultatet för stadsnät är mycket starkt påverkat av anslutningsavgifter till följd av
den kraftiga utbyggnadstakten. Då anslutningsavgifter redovisas som intäkter är
resultatnivån rejält förbättrad.
Affärsområde Telekoms resultat har på nytt pressats av en hård konkurrens och
fortsatt sjunkande marknadspriser. Töreboda och Gullspångs kommun valde att från
april år 2016 att använda bolagets växelservice, varför bolaget nu sköter svarstjänsten
för alla MTG-kommunerna. Resultatet år 2016 har till stor del uppnåtts då vi haft en
resurs mindre i personalstyrkan samt också lägre övriga driftskostnader och
kapitalkostnader.
Styrelsens bedömning av ändamål och syfte
Styrelsen för VänerEnergi AB bedömer att:
-

Verksamheten har under räkenskapsåret bedrivits helt enligt gällande
bolagsordning och dess ändamål och syfte samt enligt gällande ägardirektiv.

-

Bolagsordningen uppfyller kraven i Kommunallagens 3 kap 17-18 §§.

-

Verksamheten har bedrivits enligt de kommunala befogenheterna och de
kompetensbegränsande principerna.

Styrelsen i VänerEnergi AB beslutade 2017-03-13 att godkänner upprättad skrivelse
som underlag för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsen
Ks § 61 (forts).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

__________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från styrelsemöte i VänerEnergi AB 2017-03-13 § 29, Underlag för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Skrivelse upprättad av VD för VänerEnergi AB Rolf Åkesson 2017-02-27,
VänerEnergi AB – Uppföljning av verksamheten 2016
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-04, Beslut om
verksamheten inom VänerEnergi AB år 2016 har varit förenlig med de fastställda
kommunala ändamålen
Protokollsutdrag Ksau § 128/17
Expedieras till:
VänerEnergi AB
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 35

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10
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Kommunstyrelsen
Ks § 62

Dnr 2017/00128

Beslut om verksamheten inom Mariehus Fastigheter AB år
2016 har varit förenlig med de fastställda kommunala
ändamålen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten i Mariehus Fastigheter AB under år
2016 har varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
John-Gunnar Nilsson (M) och Linnéa Wall (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnar en gemensam
protokollsanteckning (se bilaga 1, protokollsanteckning).
Bakgrund

De aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger står under kommunstyrelsens
uppsikt enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (1991:900). Uppsikten avser främst
verksamhetens ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även
övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
Kommunstyrelsen ska årligen besluta enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen om
verksamheten i sådana kommunala aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a §
kommunallagen, under föregående kalenderår, har varit förenligt med de fastställda
kommunala ändamålen för respektive bolag och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast och om
brister i verksamheten har förelegat ska kommunstyrelsen lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Följande frågor ska läggas till grund för kommunstyrelsens beslut:
-

Lever bolagsordning och ägardirektiv upp till lagkraven i 3 kap. 17-18 b §§
kommunallagen.

-

Överensstämmer den verksamhet som bolagen enligt bolagsordningen ska
bedriva med de kommunala befogenheterna och de kompetensbegränsande
principerna?

-

Förekommer några omständigheter som visar på att verksamheten i praktiken
inte bedrivits i enlighet med de fastställda ändamålen och de kommunala
befogenheterna?

Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10
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Verksamhet och ändamål enligt bolagsordningen
Bolaget har till föremål för sin verksamhet, att inom Mariestads kommun bedriva
fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Ändamålet med bolaget är att, inom ramen för Mariehus Fastigheter AB: s
allmännyttiga bostadsverksamhet, vara en kostnadseffektiv organisation för
fastighetsförvaltning. Bolaget ska även kunna åta sig förvaltning av Mariestads
kommuns fastighetsbestånd. I övrigt gäller ägardirektiv och särskilda föreskrifter för
bolagets verksamhet. Verksamheten ska bedrivas enlig affärsmässiga principer.
Styrelsens redovisning av verksamheten inom Mariehus Fastigheter AB
år 2016
Skeppets två bostadshus färdigställdes på Ekudden. 47 lägenheter som har byggts i
klass silver (systemet Miljöbyggnad). Målet med klassningen är låg energianvändning
och liten miljöbelastning. Inflyttning i november och allt hyrdes ut mycket snabbt.
Uppförande av sju försäljningsbodar, en toalett- och service bod och en bod för
källsortering. Ett välbesökt ”vattenhål” under sommaren.
Förskolan Tolsgården färdigställdes under året, efter en genomgripande renovering
och tillbyggnad. Barnantalet har ökat markant sedan förskolan togs i bruk under
mitten av 1980-talet. Utemiljön har också fått en rejäl ansiktslyftning.
153 badrum totalrenoverades i kvarteret Guldsmeden. Renoveringen var behövlig
och kostnaden per badrum stannade på den relativt blygsamma kostnaden om 150
tkr.
Under året infördes nya standarder för bolagets miljö- och kvalitetsarbete. Vid sista
externrevision hade bolaget inte en enda avvikelse, viket var mycket glädjande.
Bolaget värderar ca 20 procent av beståndet varje år. Värderingen fastställs med en
kombinerad tillämplig av ortsprismetod och avkastningsmetod. Det samlade
marknadsvärdet för hela beståndet är 1,1 miljard. Den totala låneskulden är 660
miljoner.
När bolaget byggde Skutan 1 år 2007 var avsikten att projektet skulle erhålla ett
investeringsstöd enligt dåvarande regler. Bolaget genomförde byggnationen helt
enligt reglerna men investeringsstödet om ca 3 miljoner uteblev. Bolaget överklagade
beslutet men fick inte någon framgång i detta. Senaste marknadsvärderingen visar på
ett högre värde än bokfört värde och då skall byggnaden skrivas ner helt i enlighet
med de regler som nu gäller. Skutan skrivs ner med 3,5 miljoner. Koncernens totala
fastighetsvärde har efter nedskrivningen ett övervärde om 440 miljoner kr när
låneskulden räknas bort.
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Resultatet för år 2016 är det bästa som bolaget någonsin har gjort vilket möjliggör att
bolaget kan underhålla fastigheterna på ett bra sätt framöver.
Uthyrningsgraden för samtliga lägenheter har nästan varit hundraprocentig,
borträknat lägenheter som renoveras eller byggs om. Att öka intäktssidan är därför
svårt, det gäller istället att se över kostnadssidan. Hyran höjdes i början av året med
0,8 procent.
Styrelsens bedömning av ändamål och syfte
-

Verksamheten har under räkenskapsåret 2016 bedrivits enligt gällande
bolagsordning och dess ändamål och syfte samt enligt gällande ägardirektiv.

-

Bolagsordningen uppfyller kraven i Kommunallagens 3 kapitel 17–18 §§.

-

Verksamheten har bedrivits enligt de kommunala befogenheter och de
kompetensbegränsade principerna.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet begär att få lämna en
gemensam protokollsanteckning, vilket godkänns av ordföranden Rune Skogsberg
(C).
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Mariehus Fastigheter AB 2017-03-14 § 28,
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Skrivelse upprättad av Mariehus Fastigheter AB, uppföljning av verksamheten 2016
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-04, Beslut om
verksamheten inom Mariehus Fastigheter AB år 2016 har varit förenlig med de
fastställda kommunala ändamålen
Protokollsutdrag Ksau § 129/17 inklusive protokollsanteckning
Expedieras till:
Mariehus Fastigheter AB, Kommunfullmäktige, Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10
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Kommunstyrelsen
Ks § 63

Dnr 2016/00423

Motion om att införa pausrörelsekartotek i Mariestads kommuns
skolor
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Motivering:
Sedan i hösten år 2016 pågår ett utvecklingsprojekt på nio av tolv kommunala f-6
skolor. Projektet är ett samarbete med organisationen Trivselledare och Trivselledarprogrammet. Projektet finansieras delvis av Folkhälsorådet. Trivselledarna utbildar
personal och elever i att leda styrda rastaktiviteter med syfte att främja rörelse och
motverka mobbing. Hittills visar det sig att lektionerna blir lugnare och varje elev får
förutsättningar att lära i en lugnare klassrumssituation. En utvärdering av projektet
kommer att genomföras.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att skolorna i Mariestads kommun ska
införa pausrörelsekartotek och möjliggöra för eleverna att ha korta lektionspauser.
Införandet ska genomföras i samarbete mellan folkhälsoplaneraren, elevhälsan och
personal inom skolverksamheten. Vidare föreslår Bivefors (SD) att personalen på
skolorna ska förses med verktyg som gör att de kan mäta effekten av
pausrörelsekartoteket för att se samband kopplat till resultat hos eleverna. Motionen
överlämnades till utbildningsnämnden för beredning.
Skolans uppdrag enligt Läroplanen för grundskolan Lgr 11/2016 (förskoleklass,
fritidshem och grundskola 1-9)är enligt följande:
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet
ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna
uppmärksammas. Även hälso-och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors
välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har
stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och
kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov vilket gör att
en inlärningssituation i klassrummen anpassas utifrån varje lärares lokala pedagogisk
planering för undervisningen.

Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 40

Ks § 63 (forts).

__________________________
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de
tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.
Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för
hela skoldagen.
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla
olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans,
musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska,
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande
hör till det som eleverna ska tillägna sig.
Rektors ansvar enligt läroplanen Lgr 11/2016, innebär att skolans arbetsformer
organiseras och planeras så att eleverna får en så bra undervisningssituation som
möjligt för att utvecklas i sitt lärande. Rektor organiserar genom schemaläggning hur
personalen organiseras under dagen och säkerställer elevernas undervisningstid.
Rektor planerar verksamheten tillsammans med lärare, fritidspedagoger och övrig
personal för att ge en variation under dagen.
Planerade aktiviteter anpassas efter ålder och förutsättningar genom lokal pedagogisk
planering. En inlärningssituation kan se ut på många olika sätt utifrån hur
verksamheten ska genomföras enligt styrdokumenten. En elev ska vara aktiv och ha
inflytande på sitt lärande, vilket innebär att sitta still och lyssna långa perioder inte
blir förenligt med läroplanen då det som beskrivs i motionen skapar sämre
förutsättningar för inlärning. Ett kontinuerligt samarbete sker mellan Folkhälsorådet
och kostavdelningen om elevers hälsa och dess betydelse för inlärning och
förutsättningar för ett bra liv, fysiskt och psykiskt.
Utbildningsnämnden beslutade 2017-03-14 att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen med motiveringen att: Sedan i hösten 2016 pågår ett utvecklingsprojekt på
9 av 12 kommunala f-6 skolor. Projektet är ett samarbete med organisationen
Trivselledare och Trivselledarprogrammet. Projektet finansieras delvis av
Folkhälsorådet. Trivselledarna utbildar personal och elever i att leda styrda
rastaktiviteter med syfte att främja rörelse och motverka mobbing. Hittills visar det
sig att lektionerna blir lugnare och varje elev får förutsättningar att lära i en lugnare
klassrumssituation. En utvärdering av projektet kommer att genomföras.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Behandling på sammanträdet

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

Motion av Marie Bivefors (SD) om att införa pausrörelsekartotek i Mariestads
kommuns skolor
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-03-14 § 43, Remiss: Motion om att
införa pausrörelsekartotek i Mariestads kommuns skolor
Tjänsteskrivelse upprättad av t.f. grundskolechef Anna-Karin Yséus samt
utbildningschef Katarina Lindberg 2017-02-21, Remiss: Motion om att införa
pausrörelsekartotek i Mariestads kommuns skolor
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-04, Motion om att
införa pausrörelsekartotek i Mariestads kommuns skolor.
Protokollsutdrag Ksau § 127/17
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Utbildningsnämnden, Carina Törnell)
(Marie Bivefors)
(Grundskolechef Anna-Karin Yséus)
(Utbildningschef Katarina Lindberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 42

Kommunstyrelsen
Ks § 64

Dnr 2016/00277

Delegering av beslutanderätten att avge yttrande till
förvaltningsrätten
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kalla till ett extra sammanträde måndagen den 24 april
klockan 17.00 för att besluta om yttrande till förvaltningsrätten i Jönköping i mål
5719-16 gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens beslut § 224/16 ”Godkännande av köp av fastigheterna Ärlan 3
och Lejonet 9” är överklagat till förvaltningsrätten för begäran om prövning enligt
kommunallagen.
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott (efter delegation från
kommunstyrelsen) har vid två tidigare tillfällen, 2016-12-21 och 2017-03-13, beslutat
om yttranden till förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning av
kommunstyrelsens beslut § 224/16.
Ytterligare kompletterande underlag har nu inkommit i ärendet och
kommunstyrelsen har beretts möjlighet att, senast den 28 april 2017, lämna
synpunkter på dessa kompletterande underlag.
Det är kommunstyrelsen som yttrar sig till förvaltningsrätten i dessa fall. Då det inte
finns något ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen för att behandla förslag till
yttrande före den 28 april, finns möjligheten att delegera beslutanderätten från
kommunstyrelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Behandling på sammanträdet

Bengt Erik Askerlund (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska kalla till ett extra
sammanträde den 24 april klockan 17.00 för att besluta om yttrande till
förvaltningsrätten i mål 7509-16 avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Janne Jansson (S) tillstyrker Askerlunds (MP) förslag.
Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp Askerlunds (MP) förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Ks § 64 (forts).

__________________________
Underlag för beslut

Underrättelse från förvaltningsrätten 2017-04-04 med möjlighet att lämna yttrande
över aktbilaga 16 i mål 5719-16
Underrättelse från förvaltningsrätten 2017-04-06 med beviljat anstånd att inkomma
med yttrande
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-06,
Delegering av beslutanderätten att avge yttrande till förvaltningsrätten
Expedieras till:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 43

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 44

Kommunstyrelsen
Ks § 65

Dnr 2016/00444

Kommunstyrelsens firmateckning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avtal, skrivelser och övriga handlingar som kommunstyrelsen har beslutat om ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller,
vid förhinder av denne av 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande och
kontrasigneras av kommunchef Kristofer Svensson, eller vid förhinder av denne av
personalchef Stefan Wallenå eller ekonomichef Jonas Eriksson.
Beslutet ersätter Ks § 249/2016.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-12 att avtal, skrivelser och övriga handlingar
som kommunstyrelsen har beslutat om ska undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande, eller, vid förhinder av denne av 1:e vice ordförande eller 2:e vice
ordförande och kontrasigneras av t.f. kommunchef Kristofer Svensson, eller vid
förhinder av denne av personalchef Stefan Wallenå eller ekonomichef Jonas
Eriksson.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-12-21 att förordna Kristofer
Svensson tjänsten som kommunchef fram till 2019-06-30 med möjlighet till
förlängning. Med anledning av att Kristofer Svensson övergår från tillförordnad
kommunchef till ordinarie kommunchef har kommunstyrelsen att besluta om ny
firmatecknare.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg samt
kommunsekreterare Malin Eriksson 2017-03-09, Kommunstyrelsens firmateckning.
Protokollsutdrag Ksau § 113/17
Kommunstyrelsen
Ks § 65 (forts).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Administrativ handläggare/nämndsekreterare Anneli Bergqvist Gustavsson
Personalchef Stefan Wallenå
Ekonomichef Jonas Eriksson
Kommunchef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 45

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Kommunstyrelsen
Ks § 66

Dnr 2017/00153

Entledigande och val av adjungerad i kultur- och fritidsutskottet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen entledigar Emil Frick (V) från uppdraget att vara adjungerad i
kultur- och fritidsutskottet. Kommunstyrelsen väljer Monica Kindberg (V) till ny
adjungerad i kultur- och fritidsutskottet efter Frick (V).
Bakgrund

Emil Frick (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara adjungerad i
kultur- och fritidsutskottet.
Expedieras till:
Lönekontoret
Monica Kindberg
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 46

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Kommunstyrelsen
Ks § 67

Dnr 2017/00014

Handlingar att anmäla
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från möte 2017-03-22 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2017-04-04 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Kultur- och fritidsutskottet

Protokoll från möte 2017-04-04 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Folkhälsorådet

Protokoll från möte 2017-02-27 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från möte 2017-03-14 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Mariehus AB

Protokoll från möte 2017-03-14 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS

Protokoll från möte 2017-03-27 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS

Protokoll från möte 2017-02-23 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________

Kommunstyrelsen
Ks § 67 (forts).

__________________________
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 47

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Skaraborgs kommunalförbund

Protokoll från möte 2017-02-24 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
Delegationsbeslut – trafiksamordnare

Delegationsbeslut gällande skolskjuts för mars månad 2017 anmäls och läggs till
handlingarna.

Kommunstyrelsen
Bilaga 1 - Protokollsanteckning

____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 48

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-10

Sida 49

Protokollsanteckning § 62

Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att Mariehus verksamhet har utförts inom
de kommunala befogenheterna. Vi delar däremot inte bedömningen att
verksamheten under räkenskapsåret 2016 har bedrivits enligt gällande bolagsordning
och anser att köpet av fastigheterna Ärlan 3 och Lejonet 9 inte följt affärsmässiga
principer.
Janne Jansson (S)
Linnéa Wall (S)
Sture Pettersson (S)
Leif Udéhn (S)
Mats Karlsson (MP)
Bengt Erik Askerlund (MP)
______________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

