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Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 16.15

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Anette Karlsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Henrik Karlsson (M)
Göran Hellström (L)
Sture Pettersson (S)
Linnea Wall (S)
Sven-Inge Eriksson (KD)
Bengt-Erik Askerlund (MP)
Björn Nilsson (S)
Per Rosengren (V)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande ersättare
Tjänstgörande ersättare
Tjänstgörande ersättare
Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Stefan Eriksson (M)
Anders Karlsson (C)
Christine Feuk
Katarina Lindberg
Jonas Eriksson
Kristofer Svensson
Ewa Sallova

Ersättare
Ersättare
Sveriges kommuner och landsting § 168
Chef sektor ledning § 169 - 170
Ekonomichef § 171 - 172
Kommunchef
Sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 168-190
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-13

Anslagsdatum

2017-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-12-07
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Kommunstyrelsen
Ks § 168

Dnr 2017/00215

Återrapport - Genomlysning Mariestads ekonomi med hjälp av
SKL

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Många av Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar de närmaste
åren. Utmaningarna är på många sätt gemensamma med investeringar i välfärden och
demografiska förändringar tillsammans med ett förväntat negativt gap mellan intäkter
och utgifter. En genomgripande analys av kommunens ekonomi medför att vi kan
vara proaktiva i förhållande till dessa utmaningar.
SKL erbjuder ett standardpaket som omfattar en objektiv analys av kommunens
ekonomiska situation och verksamhetens kostnader samt gör en bedömning av
förutsättningarna för de närmaste fem åren.
Uppdraget består av en analys av verksamhetskostnader, behovsutveckling utifrån
demografisk prognos, utmaningar och så vidare. SKL:s ambition är att analyser och
förslag ska kunna ligga till grund för en samsyn kring vilka ekonomiska ramar som
bör styra kommunens verksamheter i framtiden.
Analysens delar
Nulägesanalys
En analys av kommunens ekonomi samt av verksamheternas kostnader och behov.
Fokus ligger på att jämföra kommunen över tid med andra kommuner med likartad
struktur.
Fem år framåt
En framskrivning av verksamheternas behov på fem års sikt utifrån kommunens
befolkningsprognos. Dessutom görs en framskrivning av kommunens
resultaträkning, givet nuvarande standard och ambitioner i verksamheten, utifrån
senaste bedömning om utvecklingen av skatteunderlag, statsbidrag, löner och priser.
Ekonomistyrning
Med utgångspunkt från intervjuer med ledande politiker och tjänstemän diskuteras hur
kommunens ekonomistyrning fungerar i praktiken. Styrningen diskuteras även mot
bakgrund av lagstiftningskraven på finansiella mål samt krav på mål och riktlinjer för
verksamheten.
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Förutsättningar för uppdraget
Uppdraget ska komma från kommunstyrelsen och ska således vara formellt förankrat i den
politiska ledningen. Under uppdragstiden förutsätts att en kontinuerlig dialog ska kunna
ske med kommunens ledande politiker och tjänstemän. Uppdraget utförs och rapporteras
inom cirka 1,5 månader från det att uppdraget påbörjats.
Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet

Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 169

Dnr 2016/00370

Redovisning av kommunstyrelsens internkontroll - kontrollperiod
1 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2017-04-10 internkontrollplanen för år 2017. Planen ska
redovisas för kommunstyrelsen två gånger årligen. Kontrollperiod 1 omfattar
tidsperioden 2017-01-01 t.o.m. 2017-08-31.
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 2017. Planen innefattar administrativa kontroller samt
redovisningskontroller och avser både kommunstyrelsen (fyra stycken) och
kommungemensamma (sex stycken) kontroller.
Under perioden 2017-01-01 t.o.m. 2017-08-31 har nedanstående kontroller utförts
med följande resultat:
1. Kontroll att inför beslut om samråd och granskning att nödvändig fakta finns
framtagen. Kontroll av att checklista är signerad.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.
2. Kontroll att vid den årliga revisionen av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM,
erforderliga åtgärder samt förändringar av riskbedömning och handlingsplan
genomförs.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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3. Kontroll att av miljö- och byggnadsnämndens fastlagda handläggningstider i
dokumentet ”Kvalitetsmål 2017” följs. Genom att ta del av verksamhetens
handläggningstider.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.
4. Följa upp miljö- och byggnadsnämndens mätningar av kundbemötande.
Genom att ta del av nämndens genomförda kundnöjdhetsmätningar.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt.
5. Kontroll genomförd introduktion av nyanställd chef.
Att den nya chefen skrivit under dokumentet – Introduktion av nyanställda.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt
6. Kontroll genomförda medarbetarsamtal och APT.
Att chef genomför planerade medarbetarsamtal och APT.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt
7. Kontroll att tagit del av styrdokument.
Att chef skrivit under dokumentet – Bekräfta att du tagit del av styrdokument.
Resultat: Ingen avvikelse mot plan, grönt
8. Kontroll att webbsidor uppdateras.
Att publiceringsdatum är uppdaterat.
Resultat: Mindre avvikelse mot plan, gult
9. Kontroll att inköp i kommunen följer avtal.
Inköpsanalys av upphandlingsenheten.
Resultat: Mindre avvikelse mot plan, gult
10. Kontroll att rutiner (aktiviteter) vid kort- och långtidsfrånvaro följs.
Enkätundersökning och stickprovskontroll i rehabiliteringssystemet av
personalenheten.
Resultat: Mindre avvikelse mot plan, gult
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 387/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27,
Redovisning av kommunstyrelsens internkontroll, kontrollperiod 1 år 2017
Skrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist, Redovisning av
kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 (kontrollperiod 1).
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017, kontrollperiod 1.

Expedierats till:
Controller Håcan Lundqvist
Chef sektor ledning Katarina Lindberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 8

Kommunstyrelsen
Ks § 170

Dnr 2017/00115

Kommunstyrelsens mål år 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande sju mål för kommunstyrelsen år 2018:
1. Upprätta en kommunövergripande strategi för verksamhetsutveckling genom
digitalisering.
2. Besluta om en strategi för Mariestads kommuns fritidsgårdar.
3. Besluta om en förstudie (med förprojektering) för att starta en kulturskola.
4. Besluta om en utvecklingsstrategi i syfte att öka antalet eftergymnasiala
utbildningsplatser (YH samt högskole- och universitetsutbildningar).
5. 2000 nya bostäder till år 2025.
6. Minska arbetslösheten i Mariestads kommun till fem procent i januari år 2020.
7. Besluta om en kommunövergripande marknadsföringsstrategi för ökad och samordnad
marknadsföring.
Bakgrund

I enlighet med kommunens målstyrningsmodell har kommunstyrelsen arbetat med
att ta fram förslag på mål för år 2018. Varje nämnd ska formulera fem mål som har
anknytning till ett eller flera fokusområden som steg för att bidra till Vision 2030.
Kommunstyrelsen har i uppdrag att totalt formulera sju mål, varav minst två mål ska
avse kulturavdelningen och fritidsavdelningen
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 393/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-29,
Kommunstyrelsens mål för år 2018

Justerandes signatur
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Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor ledning Katarina Lindberg 2017-10-05,
Kommunstyrelsens mål 2018.
Förslag till mål för kommunstyrelsen år 2018

Expedierats till:
Chef sektor ledning Katarina Lindberg

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2017/00122

Prognos 4 år 2017 för kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 4 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 efter 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 4 år 2017 för kommunstyrelsens
verksamheter. Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om prognos 4 år 2017 för
kommunstyrelsens verksamheter på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 391/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-29, Prognos
4 år 2017 för kommunstyrelsens verksamheter
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-10-26, Prognos 4 år
2017 för kommunstyrelsens verksamheter
Prognos 4 2017 för kommunstyrelsens verksamheter
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson, Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 172

Dnr 2017/00121

Prognos 4 år 2017 för Mariestads kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 4 år 2017 för Mariestads kommun.
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 4 år 2017 för Mariestads kommun.
Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om prognos 4 år 2017 för Mariestads
kommun koncern på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 391/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-29, Prognos
4 år 2017 för Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-10-26, Prognos 4 år
2017 för Mariestads kommun koncern
Prognos 4 år 2017 för Mariestads kommun
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson, Ekonomienhetschef Annica Olsson
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 173

Dnr 2016/00102

Motion om krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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, skriver in i alla upphandlingsdokument att kollektivavtal
ska vara obligatoriska för anbudsgivning på verksamheter som finansieras med
skattemedel gällande alla företag som har anställd personal.
I motionen föreslås alltså att fullmäktige anmodar kommunen att implementera krav
på kollektivavtal vid upphandling. Motionären hänvisar till Europaparlamentets
beslut samt vid tiden för motionen en förväntning om att en lagförändring skulle
komma att innebära krav på att ta hänsyn till kollektivavtal vid upphandling.
Lagförändringen som hänvisas till i motionen trädde i kraft den 1 juli 2017. Den
innehåller dock inte detta krav. Lagförändringen innebär alltså 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), dvs i större upphandlingar. Avseende ovanstående finner
kommunens upphandlingsenhet inte att det behöver tas något särskilt policybeslut då
det enligt lagen gäller oavsett. Många upphandlingar görs gemensamt inom
Skaraborg, och hur lagförändringen ska hanteras rent praktiskt i själva
förfrågningsunderlagen tittar man på gemensamt inom Skaraborg.
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I de fall Mariestads kommun önskar att det ska ställas arbetsrättsliga krav även vid
förenklade upphandlingar och direktupphandlingar (som inte omfattas av lagkravet)
bör man vara medveten om att det inte bara är att skriva in en rad om arbetsrättsliga
villkor i upphandlingarna utan de kompletta villkoren som ska gälla måste tydligt
beskrivas. Det är inte tillåtet att ställa krav på att kollektivavtal ska vara tecknat utan
kravet ska i så fall vara att de följer villkoren som kommunen satt upp. Det bör också
finnas tydlighet i för vilka upphandlingsområden dessa villkor ska gälla.
Upphandlingsenheten menar att det är av stor vikt att tänka igenom ett sådant beslut,
så att kraven genererar det tänkta syftet och inte riskerar att få motsatt effekt.
Kravställningar är alltid svåra och det kan vara svårt att ”lägga ribban på rätt nivå”, så
att den inte hamnar för högt i förhållande till förutsättningarna, särskilt med tanke på
mindre, lokala företag. Det finns risk att man i upphandlingsförfarandet lägger in
krav och villkor som snarare stjälper än hjälper ur den aspekten.
Upphandlingsenheten föreslår därför att Mariestads kommun inte inför krav om
kollektivavtal, utan använder sig av reglerna i den nya lagtexten.
I det fall kommunen ändå önskar ställa krav på villkor i enlighet med kollektivavtal
menar upphandlingsenheten att det i så fall är ett beslut om hur villkoren ska
utformas. Då kommunen är med i många upphandlingar som görs gemensamt med
andra kommuner i närområdet bör dessa villkor också vara likalydande i de olika
kommunerna. Eftersom kravet, oavsett om det lagstiftas eller beslutas på frivillig väg,
inte kan ställas på ett sådant sätt att kommunen kräver att leverantören ska ha tecknat
kollektivavtal innebär det att det i upphandlingarna måste preciseras vilka
kollektivavtalsenliga villkor som ska vara uppfyllda i upphandlingen. Eftersom
utformningen av kollektivavtal ser olika ut kan det innebära att även leverantörer
med kollektivavtal utesluts om de inte följer exakt de villkor som kommunen har
preciserat i sin upphandling. Det är därför viktigt att i så fall nogsamt tänka igenom
villkorens utformning och omfattning.
Bakgrund till ny lagstiftning

Regeringen har föreslagit att upphandlande myndigheter och enheter ska ställa villkor
om lön, semester och arbetstid i enlighet med kollektivavtal. Det ska göras när det är
behövligt – det vill säga när det finns en risk för undermåliga arbetsvillkor – samt om
villkoren går att fastställa.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S), Per Rosengren (V) och Bengt-Erik Askerlund yrkar bifall på
motionen.
Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Ekeroths (S), Rosengrens (V), och
Askerlunds (MP) yrkande och arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 379/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27, Svar på
motion om krav på kollektivavtal
Tjänsteskrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2017-10-17, Motion om
krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar
Motion från Janne Jansson 2016-12-12, Krav på kollektivavtal vid offentliga
upphandlingar

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Janne Jansson)
(Personalchef Stefan Wallenå)
(Upphandlingsenheten)

Justerandes signatur
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Dnr 2017/00223

Motion om Mariestads kommuns arbete med barnkonventionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen i den del som avser redovisning i
kommunens årsredovisning och beslutar att från år 2017 komplettera
årsredovisningen med kommunövergripande specifika exempel på insatser som
gjorts under året för att tillgodose FNs konvention om barnets rättigheter.
Kommunfullmäktige beslutar att avvakta med utbildningsinsatser i frågan tills dess
att riksdagen fattat beslut och en strategi finns framtagen i kommunen.
Bakgrund

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att det inom kommunen
ska genomföras utbildningsinsatser för att höja kunskapen om barns rättigheter samt
även att det i kommunens årsredovisning görs en beskrivning och utvärdering av hur
kommunen arbetar med frågor som rör barn och ungas rättigheter.
Kommunstyrelsen tog 2015-10-22 (§ 202) ett beslut om att avvakta revidering av den
nuvarande strategin för arbete med barnkonventionen, till dess att förslaget till ny lag
om barnkonventionen kommer. Med anledning av utredningens slutrapport,
proposition och eventuellt riksdagsbeslut kan det vara motiverat att invänta med
utbildningsinsatser tills dess att riksdagen fattat beslut i frågan och att kommunen har
en framtagen och beslutad strategi.
Kommunen kan dock redan i årsredovisningen för år 2017 lägga till en rubriksättning
om Mariestads kommuns arbete utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. I
denna del av den kommunövergripande årsredovisningen kan specifika exempel på
insatser beskrivas som särskilt gjorts för att tillgodose FN:s konvention om barnets
rättigheter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Per Rosengren (V) yrkar bifall på motionen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Rosengrens (V) och arbetsutskottets
förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Kommunstyrelsen
Ks § 174 (forts.)

Dnr 2017/00223

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 363/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13, Svar på
motion om Mariestads kommuns arbete med barnkonventionen
Tjänsteskrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Katarina Lindberg
2017-10-05, Motion om Mariestads kommuns arbete med barnkonventionen
Motion upprättad av Marie Engström Rosengren 2017-05-24, Barnkonventionen

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Marie Engström Rosengren)
(Chef sektor ledning Katarina Lindberg)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
(Samtliga sektorer)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 175

Dnr 2017/00231

Motion om att trafiksäkra och tillgänglighetsanpassa
busshållplatser

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Motivering:
Verksamhet teknik har under flera år arbetat med att tillgänglighetsanpassa
busshållplatser i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Tillgänglighetsanpassningen av
busshållplatserna har till stor del prioriterats utifrån antalet resenärer som använder
hållplatsen. Det innebär att de mest centrala hållplatserna som ofta ligger i anslutning
till redan tillgängliga stråk har byggts om. I och omkring busshållplatser som ligger
längre från centrum finns ofta brister i tillgängligheten i form av avsaknad av
gångbanor fram till hållplatserna. Med anledning av detta har verksamhet teknik gjort
en inventering av alla busshållplatser i Mariestad för att komplettera åtgärdslistan
över hållplatser som behöver tillgänglighetsanpassas med denna typ av kringåtgärd.
Verksamhet teknik har för avsikt att fortsätta arbetet med tillgänglighetsanpassningen
av busshållplatser med avseende på plattformen samt området till/från utifrån
genomförd inventering och tillgängliga investeringsmedel.
Bakgrund

Ida Ekeroth (S) har i en motion föreslagit att det ska göras en utredning kring
tillgängligheten i anslutning till busshållplatser i kommunen och att miljön kring
busshållplatserna ska åtgärdas där det finns behov av det.
Fullmäktige beslutade att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning.
Verksamhet teknik har sedan en tid tillbaka ett etablerat arbetssätt för
tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Under sommaren har verksamheten gjort
en inventering över de busshållplatser som ännu inte tillgänglighetsanpassats och
kompletterat sin åtgärdslista utifrån inventeringen. Verksamhet teknik har för avsikt
att fortsätta arbetet med tillgänglighetsanpassningen av busshållplatser med särskilt
fokus på plattformen och området till och från hållplatsen. Tekniska nämnden
föreslår därför att fullmäktige tillstyrker motionen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 175 (forts.)

Dnr 2017/00231

Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ida Ekeroth (S) yrkar bifall på motionen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Ekeroths (S) och arbetsutskottets förslag
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 381/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27, Svar på
motion om att trafiksäkra och tillgänglighetsanpassa busshållplatser
Protokollsutdrag Tn § 197/17 – Remiss. Motion om tillgänglighet vid och i
områdena kring våra busshållplatser i Mariestad
Motion från Ida Ekeroth (S) 2017-06-09, Trafiksäkra våra busshållplatser

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Ida Ekeroth)
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 176

Dnr 2017/00241

Medborgarförslag om årensning (från badshusbron till
Marieholmsbron)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget i den delen som avser
sprängning och muddring för att erhålla en fin vattenyta, då detta är åtgärder som
kan skada Tidans naturvärden.
Kommunstyrelsen beslutar dock att de skötselinstruktionerna som tagits fram för
vatten- och strandmiljöer längs Tidan ska kompletteras med ökad skötsel/röjning av
vass, sjögräs och liknande längs den åsträcka som avses i medborgarförslaget.
Bakgrund

Nils E Erksson har lämnat in ett medborgarförslag där han vill att kommunen ska
vidta åtgärder i form av sprängning, muddring och allmän rensning som innebär att
ån Tidan (delen mellan badhusbron och Marieholmsbron) får en fin vattenyta.
Fullmäktige beslutade 2017-09-25 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beslut.
Verksamhet miljö- och bygg har berett ärendet och gör följande bedömning:
Tidan nedströms sjön Östen är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vattendrag
med hänsyn till natur-, kultur- och fiskevårdshänsyn. Sträckningen genom Mariestads
tätort hyser höga naturvärden knutet till den limniska miljön och dess stränder.
Området är viktigt som livsmiljö för ett tjugotal fiskarter, varav gös, asp, tidanöring,
nissöga och vimma är av särskilt intresse. Strömpartier, skuggande trädridåer,
stenblock, vattenvegetation och död ved är viktiga element för en god livsmiljö för
fisken. De åtgärder som framförs i medborgarförslaget bedöms därför påtagligt skada
dessa naturvärden samt skada reproduktionen av fisk viktig för yrkes- och sportfiske
i Vänern.
För att genomföra betydande rensningsåtgärder krävs tillstånd till vattenverksamhet,
vilket söks hos Mark- och miljödomstolen. Ansökan innebär en resurskrävande
process där ansökningshandlingar, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, behöver
tas fram. Samråd med berörda parter ska också genomföras. Miljö- och
byggnadsnämndens bedömer det också som osannolikt att tillstånd skulle meddelas
för åtgärder som påtagligt kan skada Tidans naturvärden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Kommunstyrelsen
Ks § 176 (forts.)

Dnr 2017/00241

Mariestads kommun, planavdelningen tillsammans med avdelningen för gata och
park, har år 2016 tagit fram reviderade skötselinstruktioner för vatten- och
strandmiljöerna längs Tidan nedströms Gärdesbron. Dessa har förankrats i
Förvaltningsgruppen för Tidan i Mariestad. Verksamhet miljö- och bygg anser att
området även fortsatt bör skötas enligt dessa instruktioner.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 370/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13, Svar på
motion om rensning i ån Tidan (från badhusbron till Marieholmsbron)
Medborgarförslag om årensning upprättat av Nils E Erksson, 2017-06-16
Tjänsteskrivelse upprättad av miljöutredare Håkan Magnusson 2017-10-11,
Remissyttrande – Medborgarförslag om resning av Tidan, sträckan mellan
Gärdesbron och Marieholmsbron

Expedierats till:
Miljöutredare Håkan Magnusson
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 177

Dnr 2017/00289

Medborgarförslag om att ge barnen på landsbygden bättre
möjlighet att nyttja simskolan på Ekudden

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering:
Då behovet av badbussar har minskat kraftigt i omfattning är det svårt att
ekonomiskt försvara kostnaden för badbussen i förhållande till antalet berörda
deltagare/elever. Vidare har utomhusbadet vid Ekudden anpassat lektionstiderna för
att bättre passa vårdnadstagares arbetstider.
Bakgrund

Jan Bengtsson i Lyrestad har inkommit med ett medborgarförslag i vilket han föreslår
att kommunfullmäktige i 2018 års budget ska ta upp kostnaden för resor till och från
simskolan på Ekudden samt ge utbildningsnämnden i uppdrag att återuppta denna
verksamhet för att ge barn på landsbygden bättre möjlighet att utnyttja simskolan på
Ekudden.
Sommarsimskolan på Ekudden startade år 1970 då även de första badbussarna
började gå. Badbussarna har bekostats av simskoleavgifterna sedan år 1992 i
samband med att utomhusbadet vid Ekudden och badhuset blev egen resultatenhet.
Deltagarantalet har som högst varit 600 elever och har legat på en relativt hög nivå
genom åren med ett genomsnittligt deltagarantal på cirka 450 elever.
I samband med LGR 11 (läroplan för grundskolan 2011) formaliserades kravet på
uppnådd simkunnighet i årskurs sex och nio vilket bland annat innebar att
simskoleundervisningen för skolbarn intensifierades och schemalades under hela
skolåret. Efterfrågan på simskoleundervisning under sommartid började då, som en
konsekvens av den nya läroplanen, att minska stadigt för att år 2015 vara nere på
totalt 240 elever, vilket innebar att deltagaravgifterna precis täckte kostnaden för
badbussarna.
År 2015 fick fritidsavdelningen ett sparbeting inför år 2016 om 300 000 kronor och i
den upprättade konsekvensbeskrivningen och förslag till sparåtgärder var
badbussarna en del av besparingen med 100 000 kronor. Detta förslag beslutades
även politiskt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 177 (forts.)

Dnr 2017/00289

För att mildra konsekvenserna för de barn som bor på landsbygden och har svårt att
ta sig till Ekudden har sommarsimskolan senarelagts tidsmässigt från och med år
2016 med start 17:30 för sista simskolegrupp då de flesta vårdnadshavare har
möjlighet att skjutsa sina barn.
År 2015, vilket var sista året med badbussarna, utnyttjade cirka 150 av simskolans
240 deltagare badbussarna varav cirka 35 stycken var elever från landsbygden. År
2017, andra året utan badbussar, var deltagarantalet cirka 160 elever varav
uppskattningsvis ett 30 tal från landsbygden. Av de 30 eleverna från landsbygden var
merparten från Ullervad.
Mot bakgrund av ovanstående beskrivning föreslår fritidschefen att
kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen att då
behovet av badbussar har minskat kraftigt i omfattning är det svårt att ekonomiskt
försvara kostnaden för badbussen i förhållande till antalet berörda deltagare/elever.
Vidare har utomhusbadet vid Ekudden anpassat lektionstiderna för att bättre passa
vårdnadstagares arbetstider.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Kfu § 65/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-26, Svar på
medborgarförslag om att ge barn på landsbygden en bättre möjlighet att nyttja
simskolan på Ekudden.
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-10-19,
Medborgarförslag om att ge barnen på landsbygden bättre möjlighet att utnyttja
simskolan på Ekudden.
Medborgarförslag från Jan Bengtsson 2017-08-30, Ge barnen på landsbygden bättre
möjlighet att utnyttja simskolan på Ekudden
Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Utbildningsnämnden)
(Jan Bengtsson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 24

Kommunstyrelsen
Ks § 178

Dnr 2017/00221

Medborgarförslag om att det ska finnas fler soptunnor där
människor rör sig

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige konstaterar att kommunen redan idag arbetar aktivt med att
identifiera platser där soptunnor behövs. Medborgarförslagets första del anses
därmed besvarat.
Kommunfullmäktige avslår den del av medborgarförslaget som handlar om att utlysa
en tävling där medborgare kan lämna in förslag på hur stadens soptunnor skulle
kunna se ut med hänvisning till att Mariestads kommun redan har en gestaltningsplan
för t ex soptunnor.
Kommunfullmäktige uppskattar klass 6:s initiativ att göra Mariestad ännu bättre.
Bakgrund

Klass 6 (läsåret 2016/2017) på Lockerudsskolan har inkommit med ett
medborgarförslag om där de föreslår att det ska finnas fler soptunnor där det finns
många människor i rörelse. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till
tekniska nämnden för beredning.
Verksamhet teknik har berett ärendet och kommit fram till följande:
Medborgarförslaget är bra och fler soptunnor säkerställer att människor i mindre
omfattning skräpar ner i vår miljö. Verksamhet teknik arbetar redan idag med att
identifiera platser där fler soptunnor behövs dels genom synpunkter från
medborgares, men också genom medarbetare inom tekniska som rör sig runt om i
kommunen och på så sätt ser var det behövs fler soptunnor. Att en välskött kommun
ger ett bra intryck på medborgare och turister och få dessa att trivas i Mariestad är
något som tekniska nämnden genom verksamhet teknik eftersträvar.
Den andra delen i medborgarförslaget handlar om att utlysa en tävling där
medborgare och andra kan lämna in förslag på hur kommunens soptunnor ska se ut.
Här anser verksamhet teknik att kommunens planeringsfunktioner ska var de som
aktivt arbetar med hur kommunen ska gestaltas i olika perspektiv.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 25

Sammanträdesdatum
2017-11-13

Kommunstyrelsen
Ks § 178 (forts.)

Dnr 2017/00221

Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 382/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27, Svar på
medborgarförslag om att det ska finnas fler soptunnor på offentliga platser.
Protokollsutdrag Tn § 199/17 – Remiss till tekniska nämnden. Medborgarförslag om
att det ska finnas fler soptunnor där människor rör sig
Medborgarförslag från klass 6 på Lockerudskolan 2017-05-17, Fler soptunnor där
människor rör sig

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Johanna Bergman-Fahlén)
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova)
(Parkchef Jan Larsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 179

Dnr 2017/00310

Riktlinjer för slutredovisning av investeringsobjekt

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att samtliga investeringsprojekt inom kommunen som har
en budget överstigande tre miljoner konor ska slutredovisas för kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ekonomichefen ansvarar för att investeringsprojekten slutredovisas till
arbetsutskottet.
Bakgrund

På arbetsutskottets sammanträde den 11 september 2017 hanterades delårsbokslutet
2017 för Mariestads kommun. I samband med detta beslutade arbetsutskottet att ge
kommunchefen i uppdrag att tillsammans med sektor samhällsbyggnad utreda och
lämna förslag på en slutredovisning av investeringsobjekt som överskrider en viss
summa.
Sektor samhällsbyggnad föreslår att samtliga investeringsprojekt som har en budget
överstigande sju miljoner ska slutredovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslagsvis sker en samordnad återrapportering kvartalsvis.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 368/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13, Riktlinje
för slutredovisning av investeringsprojekt
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2017-10-05,
Angående igångsättningstillstånd och slutredovisning av investeringsprojekt
Expedierats till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Ekonomichef Jonas Eriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 180

Dnr 2017/00338

Riktlinjer för den förebyggande verksamheten inom
Räddningstjänsten Östra Skaraborg med tillhörande frister

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att - i enlighet med riktlinjerna för den förebyggande
verksamheten inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg anta upprättade förslag till frister för skriftlig redogörelse, tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd enligt
lagen om brandfarliga och explosiva varor och rengöring (sotning).
Bakgrund

Chefen för den förebyggande avdelningen inom RÖS har genomfört en grundlig
översyn av förbundets riktlinje för den förebyggande verksamheten och därefter
upprättat ett reviderat förslag på riktlinje.
Riktlinjen syftar till att kvalitetssäkra och förtydliga hur arbetsuppgifterna vid den
förebyggande avdelningen ska bedrivas. Riktlinjen vänder sig både till personal inom
RÖS och till utomstående. Riktlinjen beskriver bland annat arbetsuppgifter, regler för
myndighetsutövning och hur tillsyn ska bedrivas och hur fristerna för tillsynen sätts.
Målet med riktlinjen är att bidra till att det förebyggande arbetet bedrivs på ett
likvärdigt sätt i samtliga medlemskommuner och av samtliga medarbetare.
Direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg har i beslut 2017-08-31, § 83
beslutat att fastställa riktlinje för förebyggande brandskyddsarbete att gälla från och
med den 1 december 2017 samt även beslutat att översända frister för skriftlig
redogörelse, tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och
explosiva varor, tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och
rengöring (sotning) för antagande i respektive medlemskommun.
Arbetsutskottets förslag

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

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att - i enlighet med
riktlinjerna för den förebyggande verksamheten inom Räddningstjänsten Östra
Skaraborg - anta upprättade förslag till frister för skriftlig redogörelse, tillsyn enligt
lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och rengöring (sotning).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 180 (forts.)

Dnr 2017/00338

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enlig förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 369/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13, Riktlinjer
för den förebyggande verksamheten inom RÖS med tillhörande frister
Protokollsutdrag från RÖS, § 83/17
Riktlinjer för den förebyggande verksamheten inom Räddningstjänsten Östra
Skaraborg
Frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och
explosiva varor (Bilaga 1)
Frister för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (Bilaga 2)
Frister för rengöring (sotning) (Bilaga 3)
Generella kommentarer till ovanstående bilaga 1, 2 och 3

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Daniele Coen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Kommunstyrelsen
Ks § 181

Dnr 2017/00318

Medlemsavgift till Skaraborgs kommunalförbund för 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utöka administrativa enhetens budget med 55 000
kronor från och med år 2018 med anledning av den ökade kostnaden för
medlemsavgiften i Skaraborgs kommunalförbund.
För år 2018 finansieras den ökade kostnaden genom kommunstyrelsens medel till
förfogande. Från och med 2019 utökas administrativa enhetens budget med
motsvarande summa.
Bakgrund

Verksamheten i Skaraborgs Kommunalförbund finansieras av avgifter från
medlemskommunerna.
För 2018 planeras inte några större verksamhetsförändringar som påverkar
förbundets basfinansiering. Däremot beräknas 2018 års lönerevision medföra en
kostnadsökning på i storleksordningen 260 tkr.
Förbundet klarar att finansiera kostnadsökningen 2018 genom en höjning av
medlemsavgiften med 1 kr per invånare.
Motsvarande höjning av medlemsavgiften (dvs 1 krona per invånare) genomfördes
även inför år 2017. Denna kostnadsökning har inte finansierats via ett ekonomiskt
tillskott. Administrativa enheten begär därför en utökning av budgeten om 55 000
kronor för att kunna finansiera den föregående höjningen från 2017 samt höjningen
för 2018 års medlemsavgift.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 388/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-29,
Medlemsavgift till Skaraborgs kommunalförbund
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29

Sammanträdesprotokoll
Sida 30

Sammanträdesdatum
2017-11-13

Kommunstyrelsen
Ks § 181 (forts.)

Dnr 2017/00318

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund § 68/17, Beslut om förslag till
budgetramar och medlemsavgift för 2018
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-10-20, Medlemsavgift till
Skaraborgs kommunalförbund 2018

Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonom Ida Johansson
Administrativa enheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 31

Kommunstyrelsen
Ks § 182

Dnr 2017/00359

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till reviderad
förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund.
Bakgrund

Nuvarande förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund reviderades 2015-0115 utifrån en genomförd översyn gällande förbundets styrdokument.
Med anledning av att det finns ett behov av att ytterligare tydliggöra tillämpningen av
LOU (lagen om offentlig upphandling) och införandet av det så kallade ”in houseundantaget” från kravet på upphandling har Skaraborgs kommunalförbunds
fullmäktige beslutat om en reviderad förbundsordning. Den reviderade
förbundsordningen ska även fastställas av medlemskommunerna.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 389/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-29,
Revidering av förbundsordningen för Skaraborgs kommunalförbund
Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund § 24/17 – Beslut om förslag till
reviderad förbundsordning
Förslag till reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund,
2017-09-26
Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Skaraborgs kommunalförbund)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 32

Kommunstyrelsen
Ks § 183

Dnr 2017/00334

Samverkansavtal för samhällsorientering (2018-01-01 till 202012-31)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal för
samhällsorientering i Skaraborg för avtalsperioden 2018-01-01 till 2020-12-31.
Bakgrund

Under åren 2014-2017 har samhällsorientering i Skaraborg bedrivits genom
kommunsamverkan inom Skaraborg. För att kunna uppnå kraven för
samhällsorientering på modersmålet behövs ett relativt stort antal deltagare för att
verksamheten ska kunna vara kostnadseffektiv men även ur en pedagogisk synvinkel,
då kurserna bygger på dialog och reflektion.
Den nuvarande samverkansmodellen har arbetats fram av vuxenutbildningarnas
rektorsgrupp samt skol- och utbildningschefsgruppen. Samverkansavtalet har
arbetats fram i samverkan med kommunerna.
Ett nytt förslag till avtal för samhällsorientering Skaraborg har upprättats att gälla för
perioden 2018-01-01 till och med 2020-12-31. (Nuvarande avtal löper ut 2017-12-31).
Förändringarna i det nya förslaget till avtal är små och de har gjorts i syfte att
förtydliga samordnande kommun och övriga medverkande kommuners ansvar.
Utbildningsnämnden ställde sig 2017-10-17 bakom upprättat förslag till nytt
samverkansavtal för samhällsorientering Skaraborg.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 392/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-29,
Samverkansavtal för samhällsorientering
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Kommunstyrelsen
Ks § 183 (forts.)

Dnr 2017/00334

Protokollsutdrag Un § 154/17 – Samverkansavtal för samhällsorientering (2018-0101 till 2020-12-31)
Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 65/17 – Förslag till reviderat
samverkansavtal gällande samhällsorientering Skaraborg
Förslag till samverkansavtal gällande samhällsorientering Skaraborg

Expedierats till:
Utbildningsnämnden, Carina Törnell
Utbildningschef Maria Appelgren
Skövde kommun, sektor sms, Johan Strömberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 33

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 34

Kommunstyrelsen
Ks § 184

Dnr 2016/00476

Samrådsyttrande för E20 Götene-Mariestad i Götene och
Mariestads kommuner

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Trafikverkets förslag till vägplan för E20
mellan Götene och Mariestad i enlighet med upprättat förslag till samrådsyttrande
daterat 2017-10-25.
Bakgrund

Trafikverket Region väst planerar för ombyggnad av E20 mellan Götene och
Mariestad. E20 ska byggas om till mötesfri väg med mitträcke, fyra körfält och
planskilda korsningar. Ombyggnad både utmed befintlig väg och i nya sträckningar
utreds. Länsstyrelsen har bedömt att projektet innebär betydande miljöpåverkan.
Trafikverket har nu tagit fram tre vägkorridorer där det är möjligt att bygga om E20.
Denna utredning finns sammanställd i en vägplan, samrådshandling, val av
lokaliseringsalternativ.
Trafikverket har gjort en bedömning av korridoralternativen och sammantaget
bedöms grön korridor och blå korridor västra vara de mest fördelaktiga alternativen.
Inför slutgiltigt ställningstagande vid val av korridor inbjuder Trafikverket Mariestads
kommun att yttra sig över samrådsunderlaget. Samrådstiden pågår mellan 16 oktober
och 24 november 2017. Sektor samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till
samrådsyttrande med sammanställning över synpunkter från Mariestads kommun.
Arbetsutskottets förslag¨

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 385/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27,
Samrådsyttrande över förslag till vägplan E20 mellan Götene och Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 35

Kommunstyrelsen
Ks § 184 (forts.)

Dnr 2016/00476

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällbyggnadschef Thomas Johansson 2017-10-26, Förslag
till yttrande över vägplan E20 mellan Götene och Mariestad
Förslag till samrådsyttrande: E20 Götene-Mariestad daterat 2017-10-25
Inbjudan från Trafikverket till skriftligt samråd för E20 mellan Götene och Mariestad
2017-10-06
Planläggningsbeskrivning 2017-10-06, E20 Götene-Mariestad

Expedierats till:
Trafikverket
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 36

Kommunstyrelsen
Ks § 185

Dnr 2010/00015

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra),
Mariestads centralort, Mariestads kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra),
Mariestad centralort, Mariestads kommun.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att planhandlingarna innan behandling av antagande av
kommunfullmäktige ska kompletteras med bestämmelse om att ventilation till byggnader
ska utformas på sådant sätt att det inte riskerar att påverkas vid en eventuell olycka med
farligt gods.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att anta planprogram för Sunds
handels- och industripark. Planprogrammet redovisar de förutsättningar som gäller
för området benämnt Sund, lokaliserat norr om E20, nordväst om Trafikplats
Ullervad. Programmet avser hur området kan disponeras för industri och andra
verksamheter samt vilka gestaltningsprinciper som bör gälla för mark och bebyggelse.
Planprogrammet ligger till grund för den nu aktuella detaljplanen.
Förslag till detaljplan för Sunds verksamhetsområde, Mariestad centralort, Mariestads
kommun var föremål för samråd under våren 2016. Under samrådet framförde
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Trafikverket att den planerade
ombyggnationen av E20, som utgör riksintresse för kommunikationer, är i
projekteringsskede och att det vid tidpunkten var olämpligt att gå vidare med
antagande av planen. Under samrådsskedet av detaljplanen fanns av Trafikverket
ännu ingen korridorbegränsning framtagen, varför risken fanns att detaljplanen skulle
kunna innebära begränsningar för E20.
Trafikverket har utrett lämplig placering avseende bro över Tidan samt E20 mellan
trafikplatserna Haggården och Ullervad vilket har varit en förutsättning för
fortsättning av detaljplanearbetet för Sunds verksamhetsområde.
Under våren 2017 var fastigheten Sund 4:6 samt omkringliggande mark aktuell för
den internationellt uppmärksammade etableringen av Northvolts fabrik för
tillverkning av batterier. Mariestads kommun tillsammans med Skövde kommun
deltog fram till sommaren i batterifabrikens etablering och lokalisering. I början av
juli 2017 meddelade Northvolt att etablering av batterifabriken på Sund inte längre
var aktuell.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 37

Kommunstyrelsen
Ks § 185 (forts.)

Dnr 2010/00015

Inför granskningsskedet beslutades att dela upp detaljplanen i två delar, fortsatt
benämnda detaljplan för del av Sund (Norra), respektive Sund (Södra). Detta
beslutades dels med anledning av inte påverka det fortsatta arbetet med
ombyggnationen av E20 samt för att tillgodose behovet av mark för industri och
liknande verksamheter.
Förslag till detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra), Mariestad centralort, Mariestads
kommun var föremål för granskning under hösten 2017. Inkomna synpunkter har
sammanställts i ett granskningsutlåtande.
Detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra), Mariestad centralort, Mariestads kommun
syftar till att skapa förutsättningar för etablering av i huvudsak industri och övriga
liknande verksamheter. Planområdet omfattar del av fastigheten Sund 4:6 och är
beläget strategiskt och exklusivt mellan två av stadens infarter (trafikplats Haggården
och Ullervad) längs E20.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att
”Kommunstyrelsen beslutar att planhandlingarna innan behandling av antagande av
kommunfullmäktige ska kompletteras med bestämmelse om att ventilation till byggnader
ska utformas på sådant sätt att det inte riskerar att påverkas vid en eventuell olycka med
farligt gods”.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut samt
eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslagen.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 384/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27, Beslut
om antagande: Detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra), Mariestads centralort,
Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson och stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik 2017-10-23, Beslut om antagande: Detaljplan för del av Sund 4:6
(Norra), Mariestads centralort, Mariestads kommun
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 38

Sammanträdesdatum
2017-11-13

Kommunstyrelsen
Ks § 185 (forts.)

Dnr 2010/00015

Planbeskrivning (antagandehandling)
Granskningsutlåtande

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson)
(Mark- och exploateringschef Erik Randén)
(Projektchef Johan Bengtsson)
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Tekniska nämnden)
(Bengt Ivar Karlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 39

Kommunstyrelsen
Ks § 186

Dnr 2017/00327

Begäran om målning och håltagning av tvärplaner för volleyboll
i Unicaskolans idrottshall

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera målning och håltagning av tvärplaner för
volleyboll i Unicaskolans idrottshall.
Kostnaden för arbete inklusive nätställningar och nät om 110 000 kronor (exklusive
moms) finansieras ur projekt ”skolområde Väster” (projekt 2491).
Bakgrund

Mariestads Volleybollklubb har framfört önskemål om att Mariestads kommun ska
finansiera målning och håltagning av tvärplaner för volleyboll i Unicaskolans
idrottshall.
Den nybyggda hallen har tvärplaner för handboll och basket men saknar planer,
nätbrunnar, nätställningar och nät för volleybollspel på tvären. För att föreningen ska
kunna bedriva sin träning, matcher och cupverksamhet i Unicahallen krävs tillgång
till tvärplaner.
NCC har lämnat offert på arbete och material till projektledare Thomas Johnsson på
fastighetsavdelningen, till en kostnad om 110 000 kronor exklusive moms.
Fritidschef Tomas Ekström har varit i kontakt med projektledare Thomas Johnsson
och samhällsbyggnadschef Thomas Johansson och undersökt möjligheten att rymma
kostnaden för målning och håltagning i investeringsbudgeten för Prisma- och
Unicaskolan. Beskedet är att detta inte är möjligt.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med ändringen att kostnaden för
arbete inklusive nätställningar och nät om 110 000 kronor (exklusive moms) finansieras ur
projekt ”skolområde Väster” (projekt 2491).
Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottet förslag till beslut med
ändringsyrkande att kostnaden för arbete inklusive nätställningar och nät om 110 000
kronor (exklusive moms) finansieras ur projekt ”skolområde Väster” (projekt 2491).
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur- och fritidsutskottets förslag till
beslut samt Erikssons (KD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslagen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 40

Kommunstyrelsen
Ks § 186

Dnr 2017/00327

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Kfu § 64/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-26, Målning
och håltagning av tvärplaner för volleyboll i Unicaskolans idrottshall
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-10-19, Begäran om målning
och håltagning av tvärplaner för volleyboll i Unicaskolans idrottshall
Skrivelse från Mariestads volleybollklubb med förfrågan om målning och håltagning av
tvärplaner för volleyboll i Unicaskolans idrottshall, 207-09-26
Expedierats till:
Fritidschef Tomas Ekström
Mariestads Volleybollklubb
Tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 41

Kommunstyrelsen
Ks § 187

Dnr 2017/00191

Tekniska nämndens handlingsplan med anledning av resultat i
KKiK 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens handlingsplan med åtgärder.
Bakgrund

Sedan år 2012 deltar Mariestads kommun i Kommuners kvalitet i korthet, (KKiK),
som är ett arbete som drivs av Sveriges kommuner och landsting. KKiK består av ett
antal, för kommuninvånarna, viktiga kunskapsområden som beskriver kommunernas
kvalitet och effektivitet. Under år 2016 deltog totalt 250 av Sveriges 290 kommuner i
KKiK. Resultatet har sammanställts i en rapport där samtliga deltagande kommuner
finns med.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet 2017-05-24 att ge
sektorerna i uppdrag att identifiera och välja ut viktiga förbättringsområden och för
dessa områden upprätta en handlingsplan med tillhörande åtgärder för att på så sätt
åtgärda de brister som tydliggjordes i KKiK-rapporten. Handlingsplanen med
åtgärder ska presenteras för berörd nämnd och för kommunstyrelsen.
Verksamhet teknik har analyserat resultatet och valt ut tre ”mått” som berör tekniska
nämndens verksamheter där det bedöms finnas förbättringspotential. Utifrån dessa
mått har en handlingsplan med åtgärder upprättats som tekniska nämnden har
godkänt och som presenteras på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 383/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27, Tekniska
nämndens handlingsplan med anledning av resultaten i KKiK 2016
Protokollsutdrag Tn § 200/17 – Kommuners kvalitet i korthet
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 42

Sammanträdesdatum
2017-11-13

Kommunstyrelsen
Ks § 187 (forts.)

Dnr 2017/00191

Expedierats till:
Tekniska nämnden Ewa Sallova
Controller Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 43

Kommunstyrelsen
Ks § 188

Dnr 2017/00326

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer Stefan Eriksson (M) till ny ersättare i arbetsutskottet efter
Sandra Magnusson (M).
Bakgrund

Kommunfullmäktige har entledigat Sandra Magnusson (M) från uppdraget att vara
ersättare i kommunstyrelsen. Då Magnusson (M) även innehar uppdraget att vara
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunstyrelsen att utse ny ersättare
i utskottet.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson M) föreslår att Stefan Eriksson (M) väljs till ny ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Sandra Magnusson (M).
Underlag för beslut

Begäran om entledigande från uppdraget att vara ersättare i kommunstyrelsen.
Protokollsutdrag Kf § 88/17

Expedierats till:
Lönekontoret
Sandra Magnusson
Stefan Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Kommunstyrelsen
Ks § 189

Dnr 2017/00372

Entledigande och val av adjungerad i kultur- och fritidsutskottet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen entledigar Fredrik Marcusson (S) från uppdraget att vara
adjungerad i kultur- och fritidsutskottet.
Det noteras att kommunstyrelsen återkommer med ny adjungerad i kultur- och
fritidsutskottet efter Marcusson.
Bakgrund

Fredrik Marcusson (S) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara
adjungerad i kultur- och fritidsutskottet. Det åligger kommunstyrelsen att utse ny
adjungerad efter Marcusson (S).
Underlag för beslut

Begäran om entledigande från uppdraget att vara adjungerad i kultur- och
fritidsutskottet.

Expedierats till:
Lönekontoret
Fredrik Marcusson (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 44

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Kommunstyrelsen
Ks § 190

Dnr 2017/00014

Handlingar att anmäla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från möte 2017-10-11 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2017-10-25 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2017-11-01 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
Kultur- och fritidsutskottet

Protokoll från möte 2017-10-25 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2017-11-07anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från möte 2017-09-28 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________

IT-nämnden

Protokoll från möte 2017-10-18 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________

Lönenämnden

Protokoll från möte 2017-09-25 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________

Folkhälsorådet

Protokoll från möte 2017-09-25 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
MTG-styrgrupp

Anteckningar från möte 2017-10-25 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 45

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-13

Sida 46

Kommunstyrelsen
Ks § 190

Dnr 2017/00014

Dialogmöte med VänerEnergi AB (Ks 2017/00092)

Ordförande Johan Abrahamsson (M) återrapporterar från dialogmöte med VänerEnergi
AB 2017-09-11, Ksau § 341/17.
_____________________________
Från förvaltningsrätten i Jönköping Föreläggande om yttrande i mål 5137-17

Föreläggande från Förvaltningsrätten i Jönköping om yttrande i mål 5137-17,
laglighetsprövning enlig kommunallagen gällande skolskjuts anmäls och läggs till
handlingarna.
_____________________________
Yttrande från Mariestads kommun i mål 5137-17

Yttrande från Mariestads kommun i mål 5137-17, laglighetsprövning enlig kommunallagen
gällande skolskjuts, anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
Delegationsbeslut trafiksamordnare (KS 2017/00075)

Delegationsbeslut avseende skolskjuts för september månad 2017 anmäls och läggs till
handlingarna.
_____________________________
Delegationsbeslut avseende färdtjänst för augusti och september månad 2017 anmäls och
läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

