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Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 15.35

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Anette Karlsson (M)
John Gunnar Nilsson (M)
Henrik Karlsson (M)
Göran Hellström (L)
Sven-Inge Eriksson (KD)
Stefan Erikson (M)
Janne Jansson (S)
Sture Pettersson (S)
Linnea Wall (S)
Marie Engström Rosengren (V)
Mats Karlsson (MP)
Bengt Erik Askerlund (MP)

ordförande
ej § 26
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare
§ 26
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ej §§ 24, 25
ledamot
tj. görande ersättare §§ 24, 25

Övriga deltagare

Anders Karlsson (C)

ersättare

Jonas Eriksson
Lars Bergqvist
Ola Blomberg
Lotta Hjoberg
Amanda Haglind
Michael Nordin
Thomas Johansson
Malin Eriksson

ekonomichef § 22
redovisningschef § 22
administrativ chef § 27
socialchef § 28
VA-ingenjör § 29
teknisk chef § 29
samhällsbyggnadschef
kommunsekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Plats och tid för justeringen

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson

Rune Skogsberg § 26

Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 22-40
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Sammanträdesdatum
2018-02-12

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-12

Anslagsdatum

2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-03-09
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Kommunstyrelsen
Ks § 22

Dnr 2017/00450

Information: Nyupptagning av lån från Kommuninvest

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att upprätta en
handlingsplan i syfte att undvika ökad skuldutveckling.
Bakgrund

Kommuninvest är det institut där majoriteten av landets kommuner och landsting är
medlemmar och där en stor del av nyupplåningen sker. Medlemmarna erhåller årligen
avkastning på insatt kapital.
Både Mariestads kommun och våra bolag är medlemmar i Kommuninvest. Vid
bedömning av nyupplåning ser Kommuninvest kommunen och dess bolag som en
part. Vid årsskiftet hade kommunkoncernen 1 047 mnkr i lån hos Kommuninvest.
Utöver dessa lån har koncernen även långfristiga skulder och inteckning hos andra
låneinstitut.
Kommuninvest gör riskanalyser för alla sina medlemmar där olika nyckeltal och
jämförelser med andra belyses. Vid en träff med Kommuninvest i december 2017
presenterades riskanalysen för tjänstemän från kommunen och kommunens bolag.
Kommuninvests bedömning av Mariestad innebär bland annat:
-

En snabbare skuldutveckling än jämförbara kommuner och riksgenomsnittet.

-

Ett lågt ekonomiskt resultat i förhållande till investeringsnivån och
kostnadsmassan.

-

En högre nettokoncernskuld än jämförbara kommuner.

Vid nyupplåning använder sig Kommuninvest av en modell för olika nivåer av limit.
För närvarande är koncernen i standardnivå vilket innebär normal handläggning vid
nyupplåning. En bedömning är att kommunkoncernen inom ett halvår hamnar på en
annan nivå som innebär nya bedömningar och kontroller. Vid fortsatt ökningstakt av
lånen kan godkännande innebära längre handläggningstider, avgifter och att besluten
måste tas av Kommuninvests VD/styrelse.
Ekonomichefen och redovisningschefen informerar kommunstyrelsen om aktuellt
låneläge och Kommuninvests bedömning av Mariestads kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 22 (forts).

__________________________
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Marie Engström Rosengren (V) föreslår att kommunstyrelsen ska ge kommunchefen
i uppdrag att upprätta en handlingsplan i syfte att undvika ökad skuldsättning.
Ida Ekeroth (S) tillstyrker Engström Rosengrens (V) yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Engström Rosengrens (V) yrkande till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 31/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-13,
Information: Nyupptagning av lån hos Kommuninvest
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2018-01-04,
Nyupptagning av lån från Kommuninvest
Kommunanalys av Mariestads kommun upprättad av Kommuninvest

Expedieras till:
Kommunchef Kristofer Svensson
Ekonomichef Jonas Eriksson
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 23

Dnr 2018/00011

Reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg (RÖS)

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar 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 signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________
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 § 27/18
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

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 24

Dnr 2018/00026

Förbundsförordning för Tolkförmedling väst

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ny förbundsordning för
Tolkförmedling Väst.
Marie Engström Rosengren (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut
i ärendet.
.
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.
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 § 44/18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________
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

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tolkförmedling Väst)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 25

Dnr 2017/00393

Svar på remiss om sammanslagning av de tre samordningsförbunden i Skaraborg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande över remiss om
sammanslagning av samordningsförbunden i Skaraborg:
Yttrande

Mariestads kommun ingår i beredningsgruppen för samordningsförbundet Norra
Skaraborg vilken fungerar mycket bra. Samtliga parter deltar aktivt och har en hög
närvaro.
Samordningsförbunden har en viktig roll i arbetet med de personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Det framgår av lagens förarbeten att samverkan i sig är så
viktig att det är att betrakta som ett mål i sig. Samarbete är det arbete som sker
gemensamt mellan de olika parternas handläggare som möter medborgaren, till
exempel vid kartläggning av individens samlade behov. Samarbete innebär också att
planera insatser tillsammans så att de koordineras rätt i tid. Det kan innebära att vissa
insatser görs parallellt i stället för i serie. Insatser planeras utifrån behov och inte
utifrån de mål som gäller för respektive myndighet. För att underlätta samarbetet
behövs en samverkan mellan myndigheterna som undanröjer hinder för samarbetet.
Det kan också vara att ha god kännedom om respektive myndighets uppdrag och
förutsättningar för samarbete.
Samordningsförbundets uppgift är att bedöma hur de gemensamma insatserna gör
bäst nytta för individen och fördela resurserna till de insatser som främjar samarbetet.
Utredningen ger olika alternativ till både styrelse och beredningsgruppernas
sammansättning vid ett eventuellt Skaraborgsförbund. Det handlar om att säkerställa
det lokala perspektivet och möjligheten till delaktighet samtidigt som
beredningsgrupperna kan upprätthålla effektiva arbetsformer.
Risken med ett samordningsförbund för samtliga kommuner i Skaraborg är att
organisationen blir alltför stor och kommer långt ifrån de personer som har störst
behov av insatser. En annan uppenbar risk är att kännedom om lokala
förutsättningar minskar eller till och med uteblir.
Utredningen hävdar att erfarenhet från andra stora samordningsförbund är att
småkommuner inte missgynnas i detta sammanhang. Mariestads kommun ser ändå
en risk med att innovativa lösningar och insatser hamnar på ett långt geografiskt
avstånd från dem som bäst behöver dessa insatser, en sammanslagning får inte
innebära en alltför centraliserad placering av dessa.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________
Det finns också fördelar med en sammanslagning av de tre samordningsförbunden
såsom ett mer effektivt resursutnyttjande och mer omfattande projekt och
verksamheter. Ett stort samordningsförbund skulle innebära större möjligheter att
söka projektmedel.
Svar på samordningsförbundens frågor:
1.

På vilket sätt förordar ni att samordningsförbunden arbete fortsatt ska
vara organiserat?
I första hand förordar Mariestads kommun att samordningsförbunden i
nuvarande form, tre stycken, kvarstår. I andra hand, om beslut fattas om ett
samordningsförbund förordar Mariestads kommun att det skapas tre
beredningsgrupper för att bibehålla en lokal förankring.

2.

Vilken säteskommun förordar ni om en sammanslagning blir av?
Skaraborgs samordningsförbunds säteskommun föreslås bli Mariestads
kommun. Kommunen har erfarenhet av ett fungerande samordningsförbund
och är projektägare för Ung Arena 9.0.

3.

Hur ska styrelsens sammansättning vara om en sammanslagning blir av?
Mariestads kommun förespråkar alternativ 2 av styrelsesammansättning, vilket
innebär att kommunerna har tre ledamöter, arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och region har en ledamot vardera. Resterande elva
kommuner har platser som ersättare med närvaro- och yttranderätt. Stat och
region får tre ersättare.

Marie Engström Rosengren (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut
i ärendet.
Bakgrund

Skaraborgs tre samordningsförbund har låtit göra en analys kring för- och nackdelar
med en sammanslagning förbunden. Analysen har gjorts av utredare Magnus Hultin
som har lagt fram en slutrapport av utredningen. Rapporten har delgetts
samordningsförbundens ordförande och därefter skickats på remiss till samtliga
parter inom de tre samordningsförbunden i Skaraborg.
Samordningsförbunden önskar i remissvaren framför allt svar på följande tre frågor:
1. På vilket sätt förordar ni att samordningsförbunden arbete fortsatt ska vara
organiserat?
2. Vilken säteskommun förordar ni om en sammanslagning blir av?

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________
3. Hur ska styrelsens sammansättning vara om en sammanslagning blir av?
Remissen har överlämnats för yttrande till sektor stöd och omsorg som har upprättat
ett förslag till yttrande. Yttrandet innehåller en kort utvärdering av nuvarande
samarbete, synen på samordningsförbundens uppdrag, förslag inför ett eventuellt
större samarbete och även möjliga risker att ta hänsyn till samt svar på de tre frågor
som samordningsförbunden har ställt i remissutskicket.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 58/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-26, Svar på
remiss om sammanslagning av samordningsförbunden i Skaraborg
Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg 2018-01-25, Remissyttrande
avseende samordningsförbund
Skrivelse från ordförande i de tre samordningsförbunden 2017-11-15, Remissutskick
på rapporten ”Analys kring för- och nackdelar med sammanslagning av de tre
samordningsförbunden i Skaraborg”
Rapporten ”Skaraborgs samordningsförbund? Analys kring för- och nackdelar med
sammanslagning av de tre samordningsförbunden i Skaraborg”, upprättad av flkledningskonsult Magnus Hultin i september 2017

Expedieras till:
Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Socialchef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00434

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.
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
2017-01-30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 29/18
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

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Torsövägens fiberförening ekonomisk förening)

Justerandes signatur
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Dnr 2017/00418

Regler för stadshusets lokaler

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till ”Regler för stadshusets
lokaler”.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i april 2005 att samla kommunens centrala
administration i fastigheten Uttern 4 (nuvarande stadshus). Samma år köpte det
kommunala fastighetsbolaget Mariehus AB den aktuella fastigheten. Stadshusets
lokaler stod klara för inflyttning år 2006.
Vid inflyttningen till stadshuset fanns någon typ av riktlinjer/regler för hur
stadshusets lokaler skulle nyttjas. Detta dokument är dock inte längre tillgängligt.
Mot bakgrund av att det längre finns några tydliga regler för stadshusets lokaler gav
kommunchefens ledningsgrupp administrativa enheten i uppdrag att upprätta förslag
till regler. Administrativa enheten har upprättat ett förslag till Regler för stadshusets
lokaler. Kommunchefens ledningsgrupp ställde sig 2017-11-13 positiva till det
upprättade förslaget.
Enligt styrdokumentet ”Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument” ska
sektorchef besluta om sektorsövergripande regler. Då det upprättade förslaget till
regler även berör förtroendevalda och de politiska partiernas verksamhet i stadshuset
har kommunchefens ledningsgrupp beslutat att överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för synpunkter och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-20 att återremittera ärendet för
att justera dokumentet i de delar som avser förutsättningar och möjligheter att boka
lokaler i stadshuset.
Dokumentet har justerats så att det är möjligt för förtroendevalda och politiska
partier att boka lokaler för externa politiska möten samt möten för allmänheten.
Vidare har skrivningen förtydligats avseende vilka organisationer och föreningar som
har möjlighet att boka Vänersalen.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Kommunstyrelsen
Ks § 27 (forts).

__________________________
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska anta det
upprättade förslaget till regler för stadshuset lokaler. Ordförande tar därefter upp
eget yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 30/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-13, Regler
för stadshuset lokaler
Förslag till regler för stadshusets lokaler, reviderad 2018-01-04.
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg samt
kommunsekreterare Malin Eriksson 2018-01-04, Regler för stadshusets lokaler.

Expedieras till:
Samtliga sektorer
Administrativ chef Ola Blomberg
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Medborgarkontoret
Kommunikationschef Annika Björklund
Samtliga nämndsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 28

Dnr 2018/00071

Avgifter för boendestöd 2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna för vård- och omsorg samt socialpsykiatri
även ska gälla för insatsen boendestöd.
Avgifterna gäller från och med 2018-03-01.
Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Marie Engström Rosengren (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Kommunstyrelsen
Ks § 28 (forts).

__________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 57/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-26, Avgifter
för boendestöd 2018
Protokollsutdrag Sn § 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

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Socialnämnden, Helena Andersson)
(Socialchef Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 29

Dnr 2018/00059

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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. 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.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 19

Sammanträdesdatum
2018-02-12

Kommunstyrelsen
Ks § 29 (forts).

__________________________
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
2020
Summering Budgeterad
(mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) per rad
summa
(mnkr)
(mnkr)
1
7-8
22,930,9-35,3
34
26 ,3

Överföringsledning
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

6,5 - 7

10 - 11

3,5 - 4

20,6-22,6

13,5-15

32,937,3
-9,7

3,5 - 4

49,5-55,9

-4,6

-14,3

- 0,3
-10

17,5

-14,5

-0,3
-4,6

-14,6

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 20

Sammanträdesdatum
2018-02-12

Kommunstyrelsen
Ks § 29 (forts).

__________________________
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

4- 4,8

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 avloppsrenings
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att
bilda verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i Askevik och
Moviken. Vidare yrkar Abrahamsson (M) att fullmäktige ska ge tekniska nämnden i
uppdrag att lämna alternativa förslag på hur det är möjligt att tillgodose VA inom det
nya verksamhetsområdet och att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
besluta om igångsättningstillstånd i samband med att förslagen på hur man kan
tillgodose VA inom verksamhetsområdena presenteras.
Ordföranden tar upp eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Kommunstyrelsen
Ks § 29 (forts).

__________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 54/18
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

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(VA-ingenjör Amanda Haglind)
(Teknisk chef Michael Nordin)
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson)
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Kommunstyrelsen
Ks § 30

Dnr 2018/00064

Verksamhetsberättelse 2017 för arbetsmarknadsenheten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen 2017 för arbetsmarknadsenheten.
Bakgrund

Arbetsmarknadsenheten ska självständigt och i samverkan med andra aktörer agera
med arbetsmarknadsinsatser i det mellanrum som uppstår mellan kommunen och
andra aktörers ansvar.
De arbetsmarknadsinsatser som erbjudits tydliggörs i verksamhetsberättelsen för år
2017 och påvisar vilka resultat som uppnåtts utifrån behoven hos våra
kommuninvånare. Vidare så klargörs och beskrivs även karaktären på
arbetsmarknadsinsatserna i verksamhetsberättelsen.
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 § 48/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28,
Verksamhetsberättelse 2017 för arbetsmarknadsenheten
Verksamhetsplan för AME år 2017
Tjänsteskrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Joakim Stier 2018-01-23 av
Verksamhetsberättelse 2017 Arbetsmarknadsenheten

Expedieras till:
Arbetsmarknadschef Joakim Stier

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 31

Dnr 2018/00063

Verksamhetsplan 2018 för arbetsmarknadsenheten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för arbetsmarknadsenheten för
år 2018.
Bakgrund

Verksamhetsplanen anger tydligt riktningen för arbetsmarknadsenhetens
försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser under 2018.
Kommunens inriktning och avgränsning inom arbetsmarknadspolitiken är att
självständigt och i samverkan med andra aktörer agera med arbetsförberedande
insatser i det mellanrum som uppstår mellan kommunen här definierade uppdrag och
andra aktörers ansvar. Syftet med insatserna är att skapa förutsättningar för
kommunen att i samverkan med andra berörda parter underlätta inträdet på
arbetsmarknaden för invånare som av olika skäl står utanför denna.
Verksamhetsplan för år 2018 ska bidra till att kommuninvånaren når arbete/studier
eller annan lösning inom sex månader genom en rättssäker och effektiv handläggning
av försörjningsstöd kompletterat med varierade arbetsmarknadsinsatser med kvalité
och variation.
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 § 49/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28,
Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten för år 2018
Tjänsteskrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Joakim Stier 2018-01-23,
Verksamhetsplan 2018 arbetsmarknadsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Kommunstyrelsen
Ks § 31 (forts).

__________________________
Verksamhetsplan 2018 för arbetsmarknadsenheten

Expedieras till:
Arbetsmarknadschef Joakim Stier

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 32

Dnr 2018/00066

Verksamhetsplan 2018-2020 för kulturavdelningen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner den upprättade verksamhetsplanen för
kulturavdelningen för år 2018 med inriktning för åren 2019-2020.
Bakgrund

I oktober 2015 antog kommunfullmäktige ”Kulturplan 2015-2022 för Mariestads
kommun”. Kulturplanen ligger till grund för all verksamhet och aktiviteter som
utförs inom kulturavdelningen. Det horisontella perspektivet i kulturplanen är ”ungas
skapande”, något som ska prägla alla temaområden.
Kulturavdelningen har utifrån gällande kulturplan tagit fram en verksamhetsplan som
har ett treårsperspektiv. Syftet med verksamhetsplanen är att tydliggöra
kulturavdelningens uppdrag och prioriterade områden kommande tre år. Vidare ska
planen vara ett transparent verktyg som stärker kunskapen och arbetet med kultur
mellan förtroendevald och tjänsteman.
I planen redovisas planerade prioriterade aktiviteter och fokusområden årsvis. En del
aktiviteter löper dock över flera år, så att övergripande frågor kan följas upp.
Verksamhetsplanen är ett levande dokument som kan revideras om behov uppstår.
Utöver kulturplanen arbetar kulturavdelningen efter riktlinjer ur Vision 2030,
Mariestads varumärkesplattform, kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan samt
den fördjupade översiktsplanen
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 § 7/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28,
Verksamhetsplan 2018-2020 för kulturavdelningen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsen
Ks § 32 (forts).

__________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2018-01-25,
Verksamhetsplan 2018-2020 för kulturavdelningen
Verksamhetsplan 2018-2020

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 33

Dnr 2017/00291

Finansiering av Vadsbo museums 100-årsjubileum

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera Vadsbo museums 100-års jubileum med
60 000 kronor. Summan finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande
2018.
För att utöka budgeten för jubileet (utöver de avsatta 60 000 kronorna) får
verksamheten i uppdrag att söka ytterligare finansiering via externa parter som t ex
fonder och stiftelser.
Bakgrund

Museichef Linda Svensson fick i uppdrag att utveckla det preliminära programmet
för 100-årsjubileet vid kultur- och fritidsutskottets möte 2017-12-05 och återkomma
till utskottet med ett förslag till program samt även förslag på vilka personer som ska
bjudas in till jubileet.
Vadsbo museum fyller 100 år 2018. Museet planerar att uppmärksamma detta genom
att genomföra ett antal extra aktiviteter och arrangemang (utöver den ordinarie
verksamheten).
Den 14 september (som är museets officiella födelsedag) planeras ett framtidsseminarium i samarbete med Västarvet, VG regionen och Riksantikvarieämbetet för
att sätta fokus på de nästkommande 100 åren och hur framtiden för museerna i vår
region och Sverige ser ut. Den dagen vänder sig främst till musei- och
kulturarvssektorn med inbjudna från bland annat Riksantikvarieämbetet,
museikollegiet, regionen och hembygdsrörelsen.
Den 15 september bjuder museet in till stor familjedag med tårtkalas på tema 1918.
Residensön kommer att sjuda av liv där man får möta människor klädda i tidsenliga
kläder. Som besökare får man delta i ”kalvalekar”- lekar från tiden, möta spelemän,
dricka lemonad, åka handvevad karusell och se en äkta tidstypisk cirkusföreställning.
Museet ”nyinvigs” av landshövdingen så som invigningen gjordes 1918.
Kostnaderna för ovan beskrivna aktiviteter inklusive kostnader för marknadsföring
uppgår till ca 105 000 kronor. Denna summa finns inte i museets budget, varför extra
pengar behöver tillföras.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Kommunstyrelsen
Ks § 33 (forts).

__________________________
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 § 5/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28,
Finansiering av Vadsbo museums 100-årsjubileum
Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2018-01-23, Vadsbo
museum 100 åar 2018
Sammanställning över kostnader för jubileumsaktiviteter 2018
Preliminärt program över museets 100-årsfirande samt inbjudningslista

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Museichef Linda Svensson
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonom Ida Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 29

Kommunstyrelsen
Ks § 34

Dnr 2017/00399

Solskydd över barnbassängen på utebadet på Ekudden

Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar att uppföra solskydd över barnbassängen på
utomhusbadet Ekudden enligt offert från Runnäs.

2.

Kostnaden om 218 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens
investeringsmedel till förfogande.

3.

Kapitaltjänstkostnaderna hanteras med övriga kapitalkostnader för fastigheten.

Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottet beslutade på mötet i november 2017 att ge fritidschefen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra ett solskydd samt lämna ett
förslag på solskyddslösning över barnbassängen på utomhusbadet Ekudden.
Fritidschefen och fastighetschefen har i enlighet med uppdraget inhämtat offert från
Runnäs och Hags.
Offerten från Runnäs är ett solsegelskydd som kan varieras i storlek efter behov med
en kostnad inklusive arbete på 218 000 kronor.
Offerten från Hags är ett fast solsegelskydd med en kostnad inklusive arbete på 195
000 kronor inklusive arbete. Priserna är exklusive moms.
Fritidschefen förslår att kommunstyrelsen ska besluta om det något dyrare
alternativet från Runnäs eftersom bärmasterna hamnar utanför gummiasfalten i detta
förslag, (vilket de inte gör i alternativ från Hags), samt att detta alternativ går att
manuellt variera i storlek och kan ”dras in” varje kväll för att minska slitage och
risken för vandalisering.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Mats Karlsson (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att utreda möjligheterna
och kostnaderna för att istället installera fasta solskydd i form av lameller i trä.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 30

Kommunstyrelsen
Ks § 34 (forts).

__________________________
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar först upp Karlssons (MP) återremissyrkande
för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Ordföranden tar därefter upp kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Kfu § 2/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28, Solskydd
över barnbassängen på utebadet på Ekudden
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2018-01-19, Solskydd över
barnbassängen på utebadet på Ekudden
Offert på solskydd från Hags
Offert på solskydd från Runnäs

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonom Ida Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 31

Kommunstyrelsen
Ks § 35

Dnr 2018/00022

Medfinansiering av lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde
under 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun medfinansieringar lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde under 2018 med 2,25 kronor per invånare.
Detta motsvarar ca 54 500 kronor.
Summan om 54 500 kronor finansieras via anslagna medel för Dacapo högskoleplattform.
Bakgrund

Högskolan Borås kommer som huvudman genomföra utbildning förskollärare och
grundlärare 1-3 vid högskolan i Skövde. Planeringen bygger på att i ett fösta skede ta
in 65 studenter per år och ambitionen är att antalet ska öka. För att kunna genomföra
utbildningen vid två orter uppstår merkostnader på 1,8 mkr. Styrelsen för Skaraborgs
kommunalförbund har godkänt en fördelning där kommunerna i Skaraborg betalar
en tredjedel av denna merkostnad.
Styrelsen för kommunalförbundet har rekommenderat medlemskommunerna att
medfinansiera utbildningen under 2018 med 2,25 kronor per invånare.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut kompletterat med med uppdrag
till kommunchefen att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet lämna förslag till hur
kostnaden om 54 500 kronor ska finansieras.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut samt
kommunchefens kompletterande förslag gällande finansiering och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 51/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-25,
Medfinansiering av lärarutbildning vid Högskolan i Skövde

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Kommunstyrelsen
Ks § 35 (forts).

__________________________
Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen, § 106 ”Förslag till finansiering av
lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde under 2018”, 171208
Expedieras till:
Skaraborgs kommunalförbund
Kulturchef Maria Henriksson
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonom Ida Nilsson
Utbildningschef Maria Appelgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 33

Kommunstyrelsen
Ks § 36

Dnr 2015/00179

Finansiering av elvägsskenor

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar finansiera inköp av två stycken elvägsskenor om totalt
360 tkr genom kommunstyrelsens investeringsmedel till förfogande 2018.
Kapitalkostnaderna finansieras via driftbudgeten för Industriell förnyelse vid
utvecklingsenheten.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att etablera ”Demonstrationsplats Mariestad” som ett
led i kommunens arbete för att uppnå en industriell förnyelse. En del av arbetet
handlar om att testa innovativ laddning via markbunden elväg (Elonroad’s koncept)
inne i centrala Mariestad.
Avsikten är att lägga ut två stycken passiva skenor i staden under tidigare delen av
2018, en för laddning av elbuss och en för laddning av en distributionsbil (DHL)
som ingår i det nationella Vinnovafinansierade projektet ”Fullelektrisk
godsdistribution” där Mariestad är en av projektparterna. Detta görs i syfte att visa
ortsbefolkningen vad som ska hända i nästa steg och att börja testa renhållning,
snöröjning mm.
I steg två, under våren 2018, kommer skenorna att spänningssättas med lågspänning i
syfte att kunna påbörja tester med statisk (stillastående) laddning.
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 § 55/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28,
Finansiering av elvägsskenor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Kommunstyrelsen
Ks § 36 (forts).

__________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsstrateg Ulrika Lindahl 2018-01-24,
Tjänsteskrivelse Test- och demonstrationsplats Mariestad 2018 finansiering av
elvägsskenor

Expedieras till:
Utvecklingsstrateg Ulrika Söderström
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonom Ida Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 34

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 35

Kommunstyrelsen
Ks § 37

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
(fn 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.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för Janne Janssons (S) förslag.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 36

Kommunstyrelsen
Ks § 37 (forts).

_________________________________
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.
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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) yrkar bifall till motionen.
Göran Hellström (L) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 28/18
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
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Kommunstyrelsen
Ks § 37 (forts).

_________________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27, Svar på
motion om krav på kollektivavtal
Motion från Janne Jansson 2016-12-12, Krav på kollektivavtal vid offentliga
upphandlingar

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 37

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 38

Kommunstyrelsen
Ks § 38

Dnr 2017/00416

Motion om att Mariestads kommun ska delta i Skövde
pridefestival

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reseverar sig
mot beslutet till förmån för Ida Ekeroths (S) förslag.
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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) yrkar bifall till motionen.
Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 46/18
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Kommunstyrelsen
Ks § 38 (forts).

_________________________________
Motion från Ida Ekeroth (S) om att Mariestad ska delta i Skövde Pride,
2017-11-24
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ida Ekeroth)
(Personalchef Stefan Wallenå)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 39

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 40

Kommunstyrelsen
Ks § 39

Dnr 2015/00285

Medborgarförslag om gångvägar av trä på kommunens stränder

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat med
hänvisning till att frågan ska prövas i samband med pågående arbete med
utvecklingsplan för skärgården.
Bakgrund

Tommy Andrén, Drottning Kristinas väg 65 i Mariestad, har i ett medborgarförslag
föreslagit att det anläggs gångvägar av trä vid kommunens större badstränder.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet överlämnades till stadsplanechefen för
beredning.
Anläggande av gångvägar i trä på kommunens stränder syftar bl.a. till att förenkla för
rullstolsburna, personer med nedsatt rörelseförmåga, barnvagnar m.m. att ta sig till
vattnet då det är svårt att ta sig fram i sanden. Vidare skapar anläggningen en mer
visuellt attraktiv badstrand.
Stadsplanechefen föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka medborgarförslaget och
initialt uppföra gångvägar av trä på en strand för att därefter utvärderas och
eventuellt utöka antalet badplatser med gångvägar av trä.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att
medborgarförslaget anses vara besvarat med motiveringen att frågan ska komma att
prövas i samband med pågående arbete med utvecklingsplan för skärgården.
Sven-Inge Eriksson (KD) och Rune Skogsberg (C) tillstyrker Abrahamssons (M)
förslag.
Ordföranden tar upp eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Kommunstyrelsen
Ks § 39 (forts).

_________________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 47/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-26,
Medborgarförslag om gångvägar av trä på kommunens stränder.
Medborgarförslag från Tommy Andrén om att det anläggs gångvägar av trä vid
kommunens större badstränder.
Tjänsteskrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2015-10-27,
Medborgarförslag om gångvägar av trä på kommunens stränder.

Expedieras till:
Tommy Andrén
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 41

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 42

Kommunstyrelsen
Ks § 40

Dnr 2018/00031

Handlingar att anmäla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från möte 2018-01-10 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2018-01-24 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2018-02-06 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
Kultur- och fritidsutskottet

Protokoll från möte 2018-02-06 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
Dialogmöte med tekniska nämndens presidium, Ksau § 42/18

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott § 42/18 med information från
dialogmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska nämndens presidium
2018-02-06 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
MTG-styrgrupp

Anteckningar från möte 2018-01-31 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
RÖS

Protokoll från möte 2018-01-25 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________
Lönenämnden

Protokoll från möte 2018-01-18 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-12

Sida 43

Kommunstyrelsen
Ks § 40 (forts).

_________________________________
Delegationsbeslut – trafiksamordnare

Trafiksamordnarens delegationsbeslut gällande skolskjuts för januari månad 2018 anmäls.
Redovisningen av besluten godkänns och läggs till handlingarna.
Trafiksamordnarens yttrande gällande överklagan av skolskjutsbeslut vid växelvis boende
anmäls och läggs till handlingarna.
_______________________________
Dom i mål 1541-17, Laglighetsprövning enligt KL

Dom i mål 1541-17, Laglighetsprövning enligt kommunallagen, Lars Hagström ./.
Mariestads kommun gällande överklagan av kommunfullmäktiges beslut Kf § 17/17.
Domen anmäls och läggs till handlingarna.
________________________________
Dom i mål 5719-16, Laglighetsprövning enligt KL

Dom i mål 5719-16, Laglighetsprövning enligt kommunallagen, Per Rosengren ./.
Mariestads kommun gällande överklagan av kommunstyrelsens beslut Ks § 224/16.
Domen anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

