Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-26

Sida 1

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 18:00-19:10

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Bengt Olof Aronsson (L) förtroendevald revisor § 14

Utses att justera

Leif Andersson och Helena Hallerhed

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,

Sekreterare

Paragrafer

§§ 14-22

Ola Blomberg
Ordförande

Jan Wahn
Justerande

Leif Andersson

Justerandes sign

Helena Hallerhed

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-26

Beslutande

Justerandes sign

Sida 2

Jan Wahn (C)
ordförande
Sandra Magnusson (M)
1:e vice ordförande
Gerd Larsson (S)
2:e vice ordförande
Johan Abrahamsson (M)
ledamot, deltog ej § 17
Anette Karlsson (M)
ledamot
Sten Bergheden (M)
ledamot
Erik Ekblom (M)
ledamot
Cathrine Kronberg (M)
ledamot
Bert Levefelt (M)
ledamot
Johnny Odhner (M)
tjänstgörande ersättare, deltog ej §§ 21-22
Björn Fagerlund (M)
ledamot
Marianne Aldén (M)
ledamot
John-Gunnar Nilsson (M)
ledamot
Anita Ahl (M)
ledamot
Rolf Rutgersson (M)
ledamot, deltog ej § 17
Ingbritt Andersson (M)
ledamot
Rune Skogsberg (C)
ledamot
Helena Hallerhed (C)
ledamot
Leif Andersson (C)
ledamot
Johan Gotthardsson (L)
ledamot
Jan Hallström (L)
ledamot
Morgan Forsberg (KD)
ledamot
Emma Sjögren (KD)
ledamot
Marina Smedberg (S)
ledamot
Ida Ekeroth (S)
ledamot
Marianne Kjellquist (S)
ledamot
Janne Jansson (S)
ledamot
Linnea Wall (S)
ledamot
Sture Pettersson (S)
ledamot
Björn Nilsson (S)
ledamot
Gun-Britt Alenljung (S)
ledamot
Leif Andersson (S)
ledamot
Leif Udéhn (S)
ledamot
Tuula Ojala (S)
ledamot
Elvy Enoksson (S)
tjänstgörande ersättare
Lars-Göran Kvist (S)
tjänstgörande ersättare
Marie Molin (S)
ledamot
Peringe Carlsson (S)
ledamot
Chris Nygren (V)
tjänstgörande ersättare
Sara Wallmon (V)
ledamot
Mikael Jonsson (V)
ledamot
Marie Engström Rosengren (V) ledamot, deltog ej § 16
BengtErik Askerlund (MP)
ledamot
Mats Karlsson (MP)
ledamot
Henrik Karlsson (-)
ledamot
Christer Dalvik (MAP)
ledamot
Ola Jonegård (-)
ledamot

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-02-26

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Anslagsdatum

2018-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift
Ola Blomberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-04-02

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-26

Kommunfullmäktige
Kf § 14

Dnr 2018/00057

Handlingar att anmäla

Revisionsrapport avseende granskning av direktupphandling (KS 2017/38)

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av
rutiner kring och hantering av direktupphandlingar. Granskningen syftade till att
bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas arbete med direktupphandlingar är
ändamålsenlig.
Revisionsrapporten överlämnades till kommunstyrelsen 2017-11-10.
Revisionsrapporten överlämnades även till kommunfullmäktiges presidium.
Förtroendevalde revisorn Bengt Olof Aronsson (L) föredrog revisionsrapporten på
kommunfullmäktiges sammanträde.
Den upprättade granskningen av direktupphandlingar samt kommunstyrelsens
yttrande över granskningsrapporten överlämnas härmed till kommunfullmäktige.
__________________________
Medborgarförslag om gratis gymkort för personer över 75 år (KS 2018/105)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Bakgrund

Eva Clara Lundahl, Nolbacken Enebacken 1 i Mariestad har lämnat ett
medborgarförslag i vilket hon föreslår att personer över 75 år ska erhålla gratis
gymkort.
__________________________
Medborgarförslag om trafikförbättrande åtgärder vid Bror Kronstrands gata
(KS 2018/108)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för
beredning och beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-26

Kommunfullmäktige
Kf § 14 (forts.)

__________________________
Bakgrund

Claes Dahlberg på Bror Kronstrands gata 2 i Mariestad har lämnat ett
medborgarförslag i vilket han föreslår följande trafikförbättrande åtgärder vid Bror
Kronstrands gata:
Ett farthinder på östra delen av parkeringsplatsen för att få ner farten innan man
kommer in i korsningen till Bror Kronstrands gata.
Ett farthinder på Bror Kronstrands gata innan man passerar in- och utfart av bilar
och gående från Kv. Eklövet. Även ett övergångsställe för gående som ska till och
från Kv. Eklövet.
En avgränsningsmarkering som hindrar fordon att gena över refug.

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 15

Dnr 2018/00011

Reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg (RÖS)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till reviderad
förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Bakgrund

I den nya kommunallagen som trädde i kraft 2018-01-01 har det införts vissa
bestämmelser som ska tillämpas även av kommunalförbund. Mot bakgrund av detta
har Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) upprättat förslag till reviderad
förbundsordning. Direktionen inom RÖS beslutade 2017-12-14 att godkänna
förslaget till förbundsordning samt att hemställa hos medlemskommunernas
kommunfullmäktige om fastställande av förbundsordningen.
Nedanstående ändringar har inarbetats i förslaget till reviderad förbundsordning:
-

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet.

-

I fråga om valbarhet till direktionen, d.v.s. sättet att utse ledamöter och ersättare
samt deras mandatperiod, tillämpas reglerna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 §
kommunallagen (SFS 2017/725)

-

Kommunalförbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. Anslagstavlan
ska innehålla information enligt 8 kap. 10 § kommunallagen. Direktionens
budgetsammanträde ska tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla.

-

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap. 18 § i
kommunallagen. Uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter
uppsägningen.

-

§ 19 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

-

§ 22 Allmänhetens rätt att ställa frågor om förbundets årsredovisning.

-

Allmänheten har rätt att ställa frågor om kommunalförbundets årsredovisning
vid det sammanträde då direktionen behandlar årsredovisningen. Detta
sammanträde är öppet för allmänheten och ska tillkännages på
kommunalförbundets anslagstavla.

Förändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär. Samråd har skett med
förbundets jurist i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 15 (forts.)

__________________________
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 23/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-13, Reviderad
förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-01-02, Förslag
till reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Förslag till reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Protokollsutdrag från direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017-12-14 §
142, Reviderad förbundsordning
Expedieras till:
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 8

Kommunfullmäktige
Kf § 16

Dnr 2018/00026

Förbundsförordning för Tolkförmedling väst

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ny förbundsordning för
Tolkförmedling Väst.
Marie Engström Rosengren (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och
beslut.
Bakgrund

Tolkförmedling Väst har remitterat förslag till reviderad förbundsordning på samråd
till samtliga medlemskommuner i förbundet.
Nu gällande förbundsordning upprättades i samband med att förbundet bildades
2013 och några ändringar av den har inte gjorts sedan dess. Då förbundet bildades
2013 hade förbundet endast ett fåtal medlemmar. Förbundsordningen har nu
arbetats om för att passa förbundets nuvarande form och bland annat föreslås den
nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för
att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.
Förslaget till förbundsordning har även reviderats med anledning av den nya
kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 som bland annat föreskriver att
såväl kommuner som kommunalförbund ska ha en digital anslagstavla. I övrigt har
även mindre redaktionella förändringar i förbundsordningen genomförts.
Förslaget till förbundsordning har beretts inom sektor ledning som föreslår att
Mariestads kommun ska godkänna det reviderade förslaget.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-02-26

Kommunfullmäktige
Kf § 16 (forts).

__________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 24/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28,
Förbundsordning för Tolkförmedling väst
Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2018-01-12,
Förbundsordning för Tolkförmedling väst
Skrivelse från förbundsdirektör Åsa Fröding 2018-01-09, Samråd om ny
förbundsordning
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Expedieras till:
Tolkförmedling Väst
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 17

Dnr 2016/00434

Ansökan från TorsöVägens Fiberförening ek förening om
förlängd tid för kommunal borgen för bredbandsutbyggnad

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Torsövägens fiberförening ekonomisk
förening 769628-7882 förlängd tid för kommunal borgen med två år och som längst
till 2020-12-31.
Övriga ursprungliga villkor enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-01-30, § 8 gäller
fortfarande:
-

Borgensbeloppet är 1 200 tkr (en miljon tvåhundra tusen kronor) och gäller till
30 dagar efter att beviljade medel från bidragsgivande myndighet har utbetalats.

-

Det är föreningens ansvar att meddela kommunen aktuell ekonomisk status
under projektets gång om något avviker från ursprunglig lämnad ansökan.

Johan Abrahamsson (M) samt Rolf Rutgersson (M) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30 § 8 om kommunal borgen på 1 200 tkr
för Torsövägens Fiberförening ekonomisk förening.
Med anledning av förseningar i form av bland annat Jordbruksverkets förändringar i
regelverket, infasningar av s.k. vita fläckar i verksamhetsområdet (ytterligare
fastigheter som har anslutits) och långa handläggningstider hos myndigheter har
föreningen tvingats att flytta fram datumet för slutredovisningen av projektet.
För att inte hamna i samma situation igen med ytterligare förlängning av projekttid
med tanke på handläggningstider hos myndigheter har projekttiden förlängts fram till
2020. Länsstyrelsen har beviljat detta och Nordea som lånefinansiär önskar för att
bevilja lån till föreningen att borgenstiden stämmer överens med projekttiden.
Redovisningschef Lars Bergqvist föreslår med anledning av ovanstående att
kommunfullmäktige beviljar Torsövägens fiberförening ekonomisk förening 7696287882 förlängd tid för kommunal borgen med två år och som längst till 2020-12-31.
Övriga villkor för borgensåtagande är i enlighet med fullmäktiges beslut från 201701-30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 17 (forts).

__________________________
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 26/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-13, Ansökan
från TorsöVägens FiberFörening ek förening om förlängd kommunal borgen för
bredbandsutbyggnad
Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2018-01-03, Ansökan
från TorsöVägens FiberFörening ek förening om förlängd kommunal borgen för
bredbandsutbyggnad
Ansökan från Torsövägens fiberförening ekonomisk förening om förlängning av
beviljad kommunal borgen
Expedieras till:
Torsövägens fiberförening ekonomisk förening
Redovisningschef Lars Arvidsson
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 18

Dnr 2018/00071

Avgifter för boendestöd 2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna för vård- och omsorg samt socialpsykiatri
även ska gälla för insatsen boendestöd.
Avgifterna gäller från och med 2018-03-01.
Bakgrund

Från år 2013 undantogs insatsen boendestöd från avgift enligt maxtaxan.
Anledningen var att endast ett fåtal av de berörda personerna hade förmåga att
betala, att avgiften avskräckte många från att ta emot nödvändiga insatser och att
insatsen ändå var inriktad på att vara hjälp till självhjälp där den enskilde skulle ha ett
stort mått av egen aktivitet.
Inom äldreomsorgen pågår för närvarande ett arbete med att införa IBIC, ett nytt
förhållningssätt och dokumentation. Insatsen kan fortfarande utföras åt den enskilde
men det finns också ärenden där hemtjänsten tillsammans den enskilde utför
uppgiften med målet att den enskilde ska återfå förmåga att utföra insatsen helt eller
delvis själv. Hemtjänsten ska bli mer individuellt anpassad och därmed kommer
insatserna boendestöd och hemtjänst bli allt mer lika. På sikt ska även behovet av
boendestöd utredas i IBIC.
Att den ena insatsen då är kostnadsbefriad medan den andra är förenad med avgift
kan inte anses förenligt med likabehandling för samtliga kommuninnevånare.
Socialnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att avgifterna för
vård- och omsorg samt socialpsykiatri även ska gälla för insatsen boendestöd.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Jan Hallström (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Marie Engström Rosengren (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 18 (forts).

__________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 28/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-26, Avgifter
för boendestöd 2018
Protokollsutdrag Socialnämnden § 6/18
Tjänsteskrivelse upprättad av myndighetschef Catharina Andersson och chef för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2018-01-04, Avgifter för boendestöd 2018
Avgiftstaxa för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom
vård och omsorg och socialpsykiatri fr.o.m. 2018-01-01 tillsammans med
tillämpningsanvisningar och bilagor.
Expedieras till:
Socialnämnden
Socialchef Lotta Hjoberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 14

Kommunfullmäktige
Kf § 19

Dnr 2018/00059

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i
Askevik och Moviken (Kommunalt VA i Askevik och Moviken)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda verksamhetsområden för den allmänna
VA-anläggningen i Askevik och Moviken.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att lämna förslag på
alternativ för hur det är möjligt att tillgodose VA inom de nya
verksamhetsområdena.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om
igångsättningstillstånd i samband med att tekniska nämnden presenterar de
alternativa förslagen till hur man kan tillgodose VA inom verksamhetsområdena.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads och Gullspångs kommuner har antagit VA-plan
2016-2026. I enlighet med VA-planen ska arbetet med att förse områdena Askevik
och Moviken med kommunala vatten- och spillvattentjänster påbörjas år 2017 och
slutföras under år 2019. Den första tidplanen pekar dock på att projektet troligtvis
behöver fortsätta in på första kvartalet 2020.
Verksamhet teknik har under 2017 utfört utredningsarbete och tillsammans med
konsult tagit fram kostnadsunderlag för att utföra byggnationen. Projekteringen gäller
ledningsnät för vatten och spillvatten till fastigheter både i Mariestads kommun och i
Gullspångs kommun.
Förslaget innebär att områdena kopplas till befintligt ledningsnät i Sjötorp,
Mariestads kommun, och att Gullspångs kommun betalar dels anläggandet av VAanläggningen i Gullspångs kommun och dels en anläggningsavgift till Mariestads
kommun. Denna avgift är beroende av VA-taxans utveckling och uppskattas till 300
000 kr.
Totalt sett uppskattas projektet kosta mellan 54,3 och 61,5 miljoner kronor. I
kostnaden för de olika ledningssträckorna ingår förutom anläggande av ledningsnät
och tillhörande anläggningar även kontakt med fastighetsägare, information,
administration vid upprättande av nya abonnemang, serviskartor, installation av
vattenmätare, ersättning för markåtkomst, kostnader för lantmäteriförrättningar,
utsättning och inmätning. Anläggningen har projekterats och kostnadsberäknats för
att möjliggöra en framtida sammankoppling av dricksvattennäten i Askevik och
Otterbäcken.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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__________________________
Kostnaderna för detta är inräknade i kostnaderna för överföringsledning i Mariestads
kommun samt kostnaden för anläggandet i Gullspångs kommun. Totalt rör det sig
om ca 320 000 kr fördelat 160 000 kr för Mariestads kommun och 160 000 kr för
Gullspångs kommun.
Den uppskattade kostnaden för de olika delarna i projektet är:
-

Överföringsledning Sjötorp-Askevik: 29,9 miljoner kr – 34,3 miljoner kr. Utöver
detta har projektet redan tilldelats 1 miljon kr 2017.

-

Verksamhetsområde i Mariestads kommun: 20 miljoner kr - 22 miljoner kr.
Utöver detta har projektet redan tilldelats 0,6 miljoner kronor 2017.

-

Verksamhetsområde i Gullspångs kommun: 4,5 miljoner kr – 5,3 miljoner kr,
utöver detta en anläggningsavgift om 0,3 miljoner kr till Mariestads kommun.

Tabell 1. Kalkylerade kostnader, budgeterade medel samt uppskattade intäkter för projektet i
Mariestads kommun, exklusive moms.

2017
2018
2019
(mnkr) (mnkr) (mnkr)
Överföringsledning
1
Sjötorp-Askevik
inklusive
tryckstegringsstation
(6760 meter)
Verksamhetsområde
0,6
Mariestad
Summering kostnad
1,6
per år
Intäkt,
anläggningsavgifter
från fastighetsägare
inom
verksamhetsområdena
(2018 års taxa)
Intäkt,
anläggningsavgift från
Gullspångs kommun
Summering intäkter
per år

Justerandes sign

2020
(mnkr)

Summering
per rad
(mnkr)
30,9-35,3

Budgeterad
summa
(mnkr)
34

17,5

7-8

22,9- 26 ,3

6,5 - 7

10 - 11

3,5 - 4

20,6-22,6

13,5-15

32,9-37,3

3,5 - 4

49,5-55,9

-9,7

-4,6

-14,3

- 0,3
-10

-0,3
-4,6

Utdragsbestyrkande
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__________________________
Jämförs den budgeterade summan för projektet och den kalkylerade kostnaden kan
det konstateras att kostnaden för överföringsledningen i bästa fall uppgår till 3,1
miljoner kr mindre än budgeterat och i värsta fall överskrids budgeten med 1,3
miljoner kr.
Kostnaden för att anlägga ledningsnät inom verksamhetsområdena beräknas
överskrida budget med mellan 3,1 och 5,1 miljoner kr. Totalt sett finns 35,3 miljoner
kr i budget för arbete med verksamhetsområden under 2017-2019. Av dessa är 17,5
budgeterade till Askevik och Moviken, resterande ska täcka kostnaderna för att
realisera resterande delar av VA-planen under dessa år.
Tabell 2. Kalkylerade kostnader och uppskattade intäkter för projektet i Gullspångs kommun, exklusive moms.

2018

2019

Summering per
rad (miljoner kr)

0,5

44,8

4,5-5,3

Anläggningsavgift till
Mariestads kommun

0,3

0,3

Intäkt,
anläggningsavgifter från
fastighetsägare inom
verksamhetsområdena
(enligt 2018 års taxa)

-2,1

-2,1

Verksamhetsområde
Askevik Gullspång

Ett projekt pågår för att utföra åtgärder på Sjötorps avloppsreningsverk för att
uppfylla de krav som tillsynsmyndigheten ställer på utgående vatten från verket. Om
Askevik och Moviken kopplas till Sjötorps avloppsreningsverk.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign
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__________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 29/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-26,
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Askevik och i Moviken
Protokollsutdrag Tnau § 4/18
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael
Nordin ”Kommunalt VA i områdena Askevik och Moviken, Mariestads och
Gullspångs kommuner”.
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Askevik, Mariestads
kommun
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Moviken, Mariestads
kommun
Expedieras till:
VA-ingenjör Amanda Haglind
Tekniska chefen Michael Nordin
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Nämndsekreterare Ewa Sallova

Justerandes sign
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Kf § 20

Dnr 2016/00102

Motion om krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Motivering:
Lagförändringen som hänvisas till i motionen trädde i kraft den 1 juli 2017.
Lagförändringen innehåller dock inte krav på kollektivavtal. Lagförändringen innebär
inte att kommunen ”rakt av” kan ställa krav på att leverantörerna har tecknat
kollektivavtal.
Lagen ställer däremot krav på upphandlande myndigheter att ställa arbetsrättsliga
villkor ”där det är behövligt” och där upphandlingsvärdet överskrider tröskelvärdet
(f.n. ca 1.9 miljoner kronor). Mariestads kommun behöver därmed inte ta ett separat
policybeslut avseende krav på kollektivavtal vid upphandlingar då detta framgår av
gällande lagstiftning.
Bakgrund

Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun i enlighet med
Europaparlamentets beslut ska skriva in i alla upphandlingsdokument att
kollektivavtal ska vara obligatoriska för anbudsgivning på verksamheter som
finansieras med skattemedel gällande alla företag som har anställd personal.
När ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27,
beslutade fullmäktige att återremittera motionen för att ytterligare undersöka vad
lagförändringen innebär för små- och enmansföretag.
Återremissen har beretts av personalenheten inom sektor ledning som via
kommunens näringslivsenhet har inhämtat underlag/yttrande från bland annat
föreningen Företagarna.
Sammanfattningsvis anför Företagarna följande i sitt svar:
Vi kan i samband med upphandling inte ställa krav på att kollektivavtal ska finnas tecknade hos
anbudsgivarna. Kravet vi kan ställa är att de ska följa kollektivavtalsliknande villkor, och de
villkor som kommunen anser ska följas ska preciseras i upphandlingsunderlaget.
Från Företagarnas sida ser vi stora risker med att upphandlande myndigheter börja ställa denna typ
av krav i offentliga upphandlingar (dvs krav på kollektivavtalsliknande villkor). Vi ser risk för
spretig tillämpning, bristande transparens och förutsägbarhet och omfattande praktiskt krångel.

Justerandes sign
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__________________________
Detta kommer att särskilt drabba de små företagen utan kollektivavtal och vi befarar allvarliga
effekter för dem i form av minskade möjligheter att faktiskt kunna delta i offentliga upphandlingar
eller som underleverantörer.
Med hänvisning till ovanstående, och i enlighet med tidigare tjänsteskrivelse, föreslår
personalenheten att kommunen inte beslutar om att implementera krav på
kollektivavtalsenliga villkor i samtliga kommunens upphandlingar.
Mariestads kommun följer redan de direktiv gällande krav på arbetsrättsliga villkor
som stipuleras i den lagändring som trädde ikraft den 1 juni 2017. Detta innebär att
kraven ställs i upphandlingar över tröskelvärdet och för områden där det bedöms
vara behövligt.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) samt Ida Ekeroth (S) tillstyrker motionen.
Jan Hallström (L) samt Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 37/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-13,
Svar på motion om krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar –
kompletterande utredning
Tjänsteskrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2018-01-02, Motion
om krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar – kompletterande
undersökning efter återremiss
Protokollsutdrag Kf § 93/17 – Motion om krav på kollektivavtal vid offentliga
upphandlingar
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27,

Justerandes sign
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Svar på motion om krav på kollektivavtal
Motion från Janne Jansson 2016-12-12, Krav på kollektivavtal vid offentliga
upphandlingar
Expedieras till:
Janne Jansson
Personalchef Stefan Wallenå
Upphandlingsenheten
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Dnr 2017/00416

Motion om att Mariestads kommun ska delta i Skövde
Pridefestival

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Bakgrund

Socialdemokraterna i Mariestad har, genom Ida Ekeroth, inkommit med en motion i
vilken det föreslås att Mariestads kommun från och med år 2018 ska delta i Skövde
Pride.
Motionen har överlämnats till sektor ledning för beredning och personalchefen
föreslår utifrån ett arbetsgivarperspektiv att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ida Ekeroth (S), Marie Engström Rosengren (V), Leif Udéhn (S), Mats Karlsson
(MP), Janne Jansson (S) samt Marina Smedberg (S) tillstyrker motionen.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända
propositionsordning:
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska tillstyrka motionen röstar
nej.
Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 22 nej-röster. (3 ledamöter är frånvarande).
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av bilagd omröstningslista, protokollsbilaga 1.

Justerandes sign
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 38/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28, Svar på
motion om att Mariestads kommun ska delta i Skövde Pridefestival
Tjänsteskrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2018-01-25, Motion om
att Mariestads kommun ska delta i Skövde Pridefestival från och med 2018
Motion från Ida Ekeroth (S) om att Mariestad ska delta i Skövde Pride,
2017-11-24
Expedieras till:
Ida Ekeroth
Personalchef Stefan Wallenå
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Kf § 22

Dnr 2018/00058

Valärenden

Val av ersättare för Ida Ekeroth (S) i lönenämnden, IT-nämnden samt
Tolkförmedling Väst under den tid hon är föräldraledig (KS 2018/79)
Kommunfullmäktiges beslut

På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Janne Jansson (S) som
ersättare för Ida Ekeroth (S) som ersättare i lönenämnden, ersättare i IT-nämnden
samt ersättare i Tolkförmedling Väst under den tid Ekeroth (S) är föräldraledig.
Bakgrund

I enlighet med reglementet för arvoden i Mariestads kommun, § 16, har
förtroendevalda som innehar ett förtroendeuppdrag som omfattar minst 40 procent
av heltid möjlighet att vara föräldraledig på samma grunder som anställda i
Mariestads kommun. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd,
Ida Ekeroth (S) kommer att vara föräldraledig från och med den 19 februari 2018.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 att utse Janne Jansson (S) till ersättare för
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd, Ida Ekeroth (S) under
tiden hon är föräldraledig. Uppdraget gäller från och med 2018-02-19.
Kommunfullmäktiges beslut avser endast att Jansson (S) är ersättare för Ekeroth (S)
för uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd. Om
Jansson (S) ska vara Ekeroths (S) ersättare för andra politiska uppdrag krävs separata
beslut om detta i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har att välja en ersättare för Ekeroth (S) som ersättare i
lönenämnden, ersättare i IT-nämnden samt ersättare i Tolkförmedling Väst.
Expedieras till:
Lönekontoret
Janne Jansson
Ida Ekeroth
Lönenämnden
IT-nämnden
Tolkförmedling Väst

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 21
Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Annelie Bergheden (M)

X

Erik Ekblom (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

NEJ

Johnny Odhner (M)

Justerandes sign

Avstår

Frånv.

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Marianne Aldén (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Rolf Rutgersson (M)

X

Ingbritt Andersson (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Leif Andersson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

X

Johan Gotthardsson (L)

X

Jan Hallström (L)

X

Emma Sjögren (KD)

X

Morgan Forsberg (KD)

X

Marina Smedberg (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Gun-Britt Alenljung (S)

X
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Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 21 (forts).
Namn och parti

Justerandes sign

JA

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Linnea Wall (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Elvy Enoksson (S)

X

Lars-Göran Kvist (S)

X

Leif Andersson (S)

X

Marie Molin (S)

X

Per-Inge Carlsson (S)

X

Chris Nygren (V)

X

Sara Wallmon (V)

X

Mikael Jonsson (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Mats Karlsson (MP)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Avstår

Frånv.

John Henningsson (SD)

X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (-)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

24

22

Utdragsbestyrkande
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