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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-25 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 18.00 – 19.50 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagande Jonas Eriksson, ekonomichef  §§ 65-66 

Utses att justera Björn Fagerlund och Marianne Kjellquist 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare 

  
………………………………………………………….. Paragrafer §§ 63-78 

 Malin Eriksson  

Ordförande ……………………………………………....  
 Jan Wahn  

Justerande …………………………………………………………………….. 
 Björn Fagerlund Marianne Kjellquist 
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Beslutande Jan Wahn (C) ordförande 
Cathrine Kronberg (M) 1:e vice ordförande 
Gerd Larsson (S) 2:e vice ordförande 
Johan Abrahamsson (M) ledamot 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Annelie Bergheden (M) ersättare  ej §§ 67-78 
Erik Ekblom (M) ledamot 
Bert Levefelt (M) ledamot 
Elvi Fagerlund (M) ersättare 
Jonny Odhner (M) ersättare 
Björn Fagerlund (M) ledamot 
Marianne Aldén (M) ledamot 
John-Gunnar Nilsson (M) ledamot 
Anita Ahl (M) ledamot 
Dan Carlsson (M) ersättare 
Rune Skogsberg (C) ledamot 
Helena Hallerhed (C) ledamot 
Leif  Andersson (C) ledamot 
Johan Gotthardsson (L) ledamot 
Jan Hallström (L) ledamot 
Morgan Forsberg (KD)  ledamot  
Emma Sjögren (KD) ledamot 
Elvy Enoksson (S) ersättare 
Ida Ekeroth (S) ledamot 
Marianne Kjellquist (S) ledamot 
Janne Jansson (S) ledamot 
Linnea Wall (S) ledamot 
Mathias Törnblom (S) ersättare 
Björn Nilsson (S) ledamot 
Gun-Britt Alenljung (S) ledamot 
Leif Andersson (S) ledamot 
Leif  Udéhn (S) ledamot  ej §§ 67-78 
Tuula Ojala (S) ledamot 
Elisabeth  Ljungkvist (S) ledamot 
Marianne  Johansson (S) ledamot 
Marie Molin (S) ledamot 
Peringe Carlsson (S) ledamot 
Chris Nygren (V) ersättare 
Sara Wallmon (V) ledamot 
Mikael  Jonsson (V) ledamot 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Bengt Erik Askerlund (MP) ledamot 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
Henrik Karlsson (-) ledamot 
Christer Dalvik (MAP) ledamot 
Ola Jonegård (-) ledamot 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-25 

Sida 3 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-09-25 

Anslagsdatum 2017-10-03 Anslaget tas ner 2017-10-27 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 63                                Dnr 2017/00015  

Handlingar att anmäla 

  

Redovisning av icke verkställda beslut inom socialnämndens 
verksamhetsområde (KS 2017/258) 

Socialnämnden ska för varje kvartal lämna en rapport till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) över de beslut inom socialtjänst och LSS som inte har verkställts inom 
föreskriven tid. Rapporten ska även lämnas in till fullmäktige. 
 
Socialnämnden har lämnat en rapport för sektor stöd och omsorg för kvartal 1 år 2017.  

________________________________ 

Medborgarförslag om ändring av Leksbergsvägen som genomfartsled  
(KS 2017/239) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beslut. 

Bakgrund 

Harald Karlge på Leksbergsvägen 55 i Mariestad föreslår i ett medborgarförslag 
att Leksbergsvägen ska stängas av för in- och utfart för motorfordon vid 
cirkulationsplatsen Marieforsleden/Leksbergsvägen. Vidare föreslår Harald 
Karlge att Leksbergsvägen även ska stängas av vid Drottning Kristinas väg och 
det ska göras en vändplan där.  

________________________________ 

Medborgarförslag om rensning av ån Tidan (KS 2017/241) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Bakgrund 

Nils E Erksson på Fjällripevägen 17 i Mariestad föreslår i ett medborgarförslag 
att kommunen ska rensa i ån Tidan, delen mellan badhuset och 
Marieholmsbron för att erhålla en fin vattenyta.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 63 (forts). 

________________________________ 

Medborgarförslag om fler sopkärl och kärl för fimpar (KS 2017/267) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beslut. 

Bakgrund 

Ingela Johansson på Marieforsleden 54 i Mariestad föreslår i ett 
medborgarförslag att antalet soptunnor/sopkärl och kärl för fimpar på 
allmänna platser ska utökas. Vidare föreslår Johansson att det ska tillverkas små 
askar att lägga fimpar i som den enskilde kan ha i väskan eller fickan. 

_____________________________ 

Medborgarförslag om informationsskylt med budskap till renhållning (KS 2017/268) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Bakgrund 

Ingela Johansson på Marieforsleden 54 i Mariestad har i ett medborgarförslag 
föreslagit att det ska sättas upp informationsskyltar vid infarterna till Mariestad 
med budskapet ”I Mariestad hjälps vi åt att hålla rent” för att på sätt ta ett 
krafttag mot nedskräpning och gå mot en mer hållbar tillvaro.  

_____________________________ 

 

Medborgarförslag om en skräpplockardag (KS 2017/269) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Bakgrund 

Ingela Johansson på Marieforsleden 54 i Mariestad föreslår i ett 
medborgarförslag att kommunen ska anordna en skräpplockardag dit man kan 
bjuda in föreningar, företag, skolor, förskolor men även allmänheten att delta. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 63 (forts). 

________________________________ 

 
Medborgarförslag om trafiksituationen vid parkeringen mellan Biblioteksparken 
och Östra Järnvägsgatan (KS 2017/275) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige konstaterar att de förslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
som förslagsställaren lyfter i sitt medborgarförslag håller på att genomföras. Med 
anledning av detta beslutar fullmäktige att inte lämna medborgarförslaget vidare för 
beredning. 

Bakgrund 

Claes Dahlberg på Bror Kronstrands gata 2 i Mariestad har i ett medborgarförslag 
föreslagit att den rådande trafiksituationen på parkeringsplatsen/genomfarten mellan 
Biblioteksparken och Östra Järnvägsgatan ska ses över för att skapa ett mer 
trafiksäkert område genom exempelvis farthinder och skyltar som upplyser om 
korsande gång- och cykelväg mm.   

________________________________ 

 
Medborgarförslag om simskola på Ekudden (KS 2017/289) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning.  

Bakgrund 

För att ge barnen på landsbygden bättre möjlighet att utnyttja simskolan på Ekudden 
föreslår Jan Bengtsson på Stora Grönehög i Lyrestad att fullmäktige tar upp frågan 
om finansiering av resor till och från simskolan på Ekudden och att 
utbildningsnämnden återupptar uppdraget att transportera barn till simskolan.  

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Fritidschef Tomas Ekström 
Claes Dahlberg 
Sektor samhällsbyggnad, Thomas Johansson 
Kommunikationsenheten 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 64                                Dnr 2017/00083  

Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hasslerör 
och Lyrestad 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om gång- och cykelväg 
mellan Lyrestad och Hasslerör med hänvisning till antagen cykelnätsplan. 
 
I samband med framtida revidering av cykelnätsplanen ska dock gång- och cykelväg 
mellan Lyrestad och Hasslerör prioriteras.  

Bakgrund 

Jonas Sillerström på Österliden 6 i Mariestad har i ett medborgarförslag uttryckt 
önskemål om gång- och cykelväg mellan Lyrestad och Hasslerör. 
Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Tekniska nämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla möjligheten 
till cykling i kommunen. Som grund för arbetet med utbyggnaden av cykelvägnätet 
finns en cykelnätsplan som antogs av fullmäktige 2016-01-25. I planen förslås hur 
cykelnätet ska byggas ut, kompletteras samt underhållas både inom tätorterna och 
mellan dessa. 
 
Cykelvägar mellan tätorterna är ofta kostsamma projekt och som även tar lång tid att 
genomföra. Det krävs vid de flesta tillfällen samarbete mellan kommunen och 
Trafikverket då dessa sträckningar ofta hamnar inom statliga vägområden. 
 
I cykelnätsplanen för Mariestad finns inte sträckan Lyrestad – Hasslerör med och 
tekniska nämnden föreslår därför att medborgarförslaget avslås med hänvisning till 
antagen cykelnätsplan.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.  

Behandling på sammanträdet 

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

Kf § 64 (forts). 

_____________________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 124/17 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-28, 
Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hasslerör och Lyrestad 

Protokollsutdrag Tn § 97/17, Remiss – Medborgarförslag om gång- och cykelväg 
mellan Hasslerör och Lyrestad 
 
Medborgarförslag från Jonas Sillerström 2017-02-13, Gång- och cykelbana till 
Lyrestad    
 
Cykelnätsplan för Mariestads kommun 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Jonas Sillerström 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 65                                Dnr 2017/00121   

Delårsrapport för Mariestads kommun 2017 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för år 2017.  

Bakgrund 

Enligt kommunens tidplan för ekonomisk uppföljning ska en delårsrapport upprättas 
och delges fullmäktige.  
 
Redovisningsenheten har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2017 för Mariestads 
kommun. Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om delårsrapporten på 
sammanträdet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 135/17  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-09-01, 
Delårsrapport för Mariestads kommun 2017 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2017-08-23, 
Delårsrapport för Mariestads kommun 2017 
 
Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Mariestads kommun  

Expedieras till: 
Ekonomichef Jonas Eriksson, Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 66                                Dnr 2017/00121  

Prognos 3 år 2017 för Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner prognos 3 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 3 år 2017 för Mariestads kommun koncern. 
Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om prognos 3 år 2017 för Mariestads 
kommun koncern på sammanträdet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 137/17  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-09-04, Prognos 3 år 
2017 för Mariestads kommun 
 
Prognos 3 år 2017 för Mariestads kommun 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 66 (forts). 

 

 
Expedieras till: 
Ekonomichef Jonas Eriksson 
Ekonomienhetschef Annica Olsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 67                                Dnr 2017/00117  

Ansökan om kommunal borgen för personalutrymmen på 
Mariestads Golfklubb 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att, så som för egen skuld, bevilja borgen för ett 
lån avseende personalutrymmen till Mariestads Golfklubb. 

2. Borgen beviljas med 90 procent av ansökt belopp vilket motsvarar 3 240 000 
kronor. 

3. Borgensåtagandet avser endast aktuell investering och gäller maximalt 30 år,  
dvs till den 31 december 2047. 

4. Amortering av lånet ska ske löpande och påbörjas senast ett år efter fullmäktiges 
beslut.  

Bakgrund 

Mariestads Golfklubb har ansökt om kommunal borgen omfattande 3 600 tkr för 
ombyggnad av personalutrymmen. 1986 uppfördes verkstad och personalutrymmen 
som nyttjas av personalen som sköter maskiner och underhåll på banan. Lokalerna 
beskrivs av Mariestads Golfklubb som mycket slitna. Vid uppförandet av byggnaden 
fick klubben kommunal borgen för finansieringen som slutreglerades 2016.  
 
För närvarande har Mariestads Golfklubb kommunal borgen för klubbhuset. Den 
kommunala borgen är 9 000 tkr och är från 2009 då klubbhuset uppfördes. Aktuell 
kapitalskuld är 7 619 tkr. I klubbhuset bedrivs bland annat näringsverksamhet i form 
av restaurang.   
 
Enligt kommunens regler kan borgen beviljas för ideella föreningar. Kommunens 
regelverk säger bland annat:  
 
”Vid lån till investeringar ska egeninsatsen normalt uppgå till minst tio procent av 
investeringskostnaden. Om egeninsatsen är lägre än tio procent ska skälen till detta 
särskilt anges. 

Föreningar ska påbörja återbetalning av borgensäkrade lån senast inom ett år räknat 
från dagen för borgensbeslutet. Lån får omsättas hos olika institut. Ursprungliga 
löptider och övriga lånevillkor får inte ändras utan kommunens medgivande.” 

Även en riskbedömning ska göras. I detta fall har balans- och resultatrapporten för 
Mariestads Golfklubb granskats och bedömningen är att föreningen kan beviljas 
borgen. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 67 (forts). 

_________________________ 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 138/17 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-06-09, Ansökan 
om kommunal borgen för personalutrymmen på Mariestads golfklubb 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-08-25, 
Kompletterande uppgifter till ansökan om kommunal borgen för personalutrymmen 
på Mariestads golfklubb 
 
Ansökan om kommunal borgen från Mariestads Golfklubb 2017-03-13 

 

Expedieras till: 
Mariestads golfklubb, H-O Ahlin 
Ekonomichef Jonas Eriksson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 68                                Dnr 2017/00242  

Resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och 
gymnasieskola 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar de reviderade principerna för 
”Resursfördelningsmodell för grundskola F-9, grundsärskola och fritidshem”  
 

2. Kommunfullmäktige antar de reviderade principerna för 
”Resursfördelningsmodell för förskoleverksamhet”. 
 

3. Kommunfullmäktige antar principer för ”Resursfördelningsmodell för 
gymnasieskola och gymnasiesärskola”  

Bakgrund 

Från och med den 1 juli 2014 har skollagen ändrats enligt följande:    

Kommuners resursfördelning 
 
2 kap 8 a §: Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 
 
2 kap 10 §: Rektorn och förskolechefen beslutar som sin enhets inre organisation och 
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och 
har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra 
författningar…// 
 
SKL (Sveriges kommuner och landsting) publicerade i juni 2014 skriften 
”Socioekonomisk resursfördelning till skolor – så kan kommunen göra” som en 
vägledning och stöd för hur kommuner kan utforma sin resursfördelningsmodell. 
Med hjälp av förordningar, SKL:s skrift och Skolverkets rapporter har sektor 
utbildning tagit fram förslag på resursfördelningsmodeller för grundskolan, 
grundsärskolan, fritidshem, förskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som 
fullmäktige tidigare antagit. Modellerna för förskoleverksamhet, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem har tidigare antagits av fullmäktige (2014-12-15) och 
har nu reviderats. Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola och gymnasieskola 
är ny och ska antas av fullmäktige.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 68 (forts). 

_________________________ 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 118/17 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01, 
Resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och gymnasieskola 
 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 116 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Pia Svartén och tf chef för förskola och 
pedagogisk omsorg Britt-Marie Staam 2017-05-18, Resursfördelningsmodell 
 
Förslag till resursfördelningsmodell för förskoleverksamhet 
 
Förslag till resursfördelningsmodell för grundskola f-9, grundsärskola och fritidshem 
 
Förslag till resursfördelningsmodell för gymnasieskola och gymnasiesärskola 

 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden, Carina Törnell 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Chef för förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson 
Ekonomichef Jonas Eriksson 
Ekonomienhetschef Annica Olsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 69                                Dnr 2017/00243  

Tillsyn och taxa enligt ny lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för anmälan och tillsyn av 
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (enligt lag 2017:425 
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare) i enlighet med miljö- och 
byggnadsnämndens förslag. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att 
utföra kommunens ålagda arbetsuppgifter enligt lag 2017:425 om elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare.   
 

3. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente ska kompletteras så att det omfattar 
den nya lagstiftningen.  

Bakgrund 

Kommunerna har fått ett nytt tillsynsuppdrag avseende e-cigaretter och deras 
påfyllningsbehållare enligt en ny lag som riksdagen fattat beslut om i maj 2017. Den 
nya lagen gäller från och med den 1 juli 2017 och de nya reglerna är till övervägande 
del en anpassning till EU:s reviderade tobaksproduktdirektiv. 
 
Den nya lagen innebär en reglering av marknaden för e-cigaretter med tillbehör som i 
stor sett korresponderar med nuvarande tobakslag. Enligt lagens paragrafer 20 och 
26 ska kommunerna ansvara för den omedelbara tillsynen av försäljning och ta emot 
anmälan om försäljning.  Kommunerna får också sanktionsmöjligheter 
(förelägganden och förbud) och möjligheter till kontrollköp, §§ 31-32 och 37. Även 
samverkan mellan myndigheter, främst kommunen och polisen, regleras i lagen. 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om taxan som ska tas ut för tillsynen av 
försäljningen samt vilken nämnd som ska ansvara för arbetsuppgifterna enligt den 
nya lagstiftningen.  
 
Det är miljö- och byggnadsnämnden som idag har tillsynsansvaret för 
tobaksförsäljning enligt tobakslagen. Hanteringen av e-cigaretter är en del av EU:s 
tobaksdirektiv. Försäljning av e-cigaretter sker ofta på samma ställen där det säljs 
andra tobaksprodukter och lagstiftningen är i det närmaste identisk. Miljö- och 
byggnadsnämnden föreslår därför att fullmäktige uppdrar åt nämnden att hantera 
dessa frågor inom ramen för nuvarande tillsynsverksamhet. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 69 (forts). 

________________________________ 
 
Enligt § 46 i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare får en kommun 
ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 
 
E-cigaretter utgör en ny, egen grupp av produkter med egen lagstiftning. Detta 
betyder att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och tillsyn ska hanteras för 
sig. Eftersom lagstiftning och uppdraget är mycket likt det som gäller för övrig 
tobaksförsäljning, är det optimalt att taxan blir identiskt med den för tobakslagen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till taxa för tillsyn av 
försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 130/17 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svenson 2017-08-01, Taxa för 
tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
 
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2017-06-13, § 82 
 
Förslag till taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare upprättat 
av miljö- och byggnadsnämnden 
 
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

 

Expedieras till: 
Miljö- och byggnadsnämnden, Anneli Bergqvist Gustavsson 
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 70                                Dnr 2017/00066  

Beslut om antagande: Detaljplan för Ullervad 31:73 mm, 
Ullervads tätort, Mariestad  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Ullervad 31:73 m.m., Ullervad 
tätort, Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Mariehus Fastigheter AB inkom 2017-02-02 med ansökan om planbesked för 
fastigheten Ullervad 31:73. I ansökan framgår att sökanden avser att bygga till den 
befintliga förskolan Vävaren. Gällande plan medger inte den planerade åtgärden 
varför den måste ändras. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-08 att meddela positivt 
planbesked samt att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för Ullervad 31:73.  
 
Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Ullervad tätort, även benämnt 
Norra Kistegården, och omfattar ca 3 500 m2 kvartersmark och allmän plats (gata 
och natur). Planområdet gränsar i öster till Spolvägen, i söder till Bindvägen, i väst 
och norr till bostadshus och naturmark. 
 
Förslag till detaljplan för Ullervad 31:73 m.m., Ullervad tätort, Mariestads kommun 
syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av befintlig verksamhet inom 
fastigheten Ullervad 31:73 (Förskolan Vävaren) samt därtill lämplig markanvändning. 
Planförslaget innebär att knappt 1 100 m2 allmän plats, naturmark och gatumark 
föreslås för kvartersmark och avser i huvudsak användas som friyta för lek och 
utevistelse. 
 
Förslag till detaljplan för Ullervad 31:73 m.m. har varit föremål för samråd under 
perioden 25 maj t.o.m. 27 juni 2017 samt granskning 29 juni t.o.m. 24 juli 2017. 
Inkomna synpunkter har sammanställts i ett särskilt utlåtande respektive 
granskningsutlåtande.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 70 (forts). 

________________________________ 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 125/17 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-03, 
Detaljplan för Ullervad 31:73 mm, Ullervads tätort, Mariestad (förskolan Vävaren) 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av stadsplaneavdelningen 2017-08-03, Beslut om 
antagande: Detaljplan för Ullervad 31:73 mm, Ullervads tätort, Mariestad 
 
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling upprättad i augusti 2017) 
 
Planbeskrivning (antagandehandling upprättad i augusti 2017) 
 
Granskningsutlåtande (upprättad i augusti 2017)  

 

Expedieras till: 
Planarkitekt Adam Johanson 
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 
Mariehus Fastigheter AB 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 71                                Dnr 2017/00065  

Motion om säker, trygg och effektiviserad handikappomsorg 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Bakgrund 

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska 
systematisera och strukturera sitt arbete inom handikappomsorgen utifrån den så 
kallade Nacka-modellen och införa en metod för vårdresursmätning. Vidare föreslår 
Bivefors (SD) att resursfördelningen på särskilt boende ska ses över med syfte att 
fördela de befintliga resurserna till verksamheterna och att Mariestads kommun ska 
införa en trygghets- och säkerhetscertifierad omsorg med en kvalitetssäkring av 
service- och omvårdnadsinsatser. Slutligen föreslår Bivefors (SD) att det ska göras en 
utredning som lämnar svar på frågan om det finns något tekniska baserat 
verksamhetssystem som kan behandla ett ärende från ansökan till verkställighet och 
även göra en kartläggning av olika faktorer för resursfördelning. 
 
I verksamheten för särskilt boende LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade), ska bemanningen vara erforderlig, fast och kollektiv och ska 
täcka de boendes hela stödbehov hela dygnet. Enligt LSS ska bostaden tillförsäkra 
den enskilde goda levnadsvillkor vilket innebär att bemanningen på boendet ska 
motsvara det behov som finns av stöd och hjälp hos de enskilda. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-13 (Ks § 130), att inte återansöka om 
certifieringen ”En säker och trygg kommun/Safe Community”. I enlighet med det 
beslutet arbetar Folkhälsorådet med det skadeförebyggande arbetet i kommunen. 
 
Socialnämnden i Mariestad använder i dag verksamhetssystemet Pro capita. 
Bedömningen är att detta system uppfyller kraven på en obruten kedja från ansökan 
till verkställighet. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår socialnämnden att fullmäktige ska avslå 
motionen.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.  

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-25 

Sida 21 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 71 (forts). 

________________________________ 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 132/17 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01, Motion 
om säker, trygg och effektiviserad handikappomsorg 
 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-06-20, Sn § 74 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 
Motion om säker, trygg och effektiviserad handikappomsorg 
 
Motion från Marie Bivefors (SD) om säker, trygg och effektiviserad 
handikappomsorg, 2016-11-21 

 

Expedieras till: 
Marie Bivefors 
Socialnämnden, Helena Andersson 
Socialchef Lotta Hjoberg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 72                                Dnr 2017/00064  

Motion om säker, trygg och effektiviserad äldreomsorg 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Bakgrund 

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska 
systematisera och strukturera sitt arbete inom äldreomsorgen utifrån den sk 
Nackamodellen och införa en metod for vårdresursmätning. Vidare föreslår Bivefors 
(SD) att resursfördelningen på särskilt boende ska ses över med syfte att fördela de 
befintliga resurserna till verksamheterna och att Mariestads kommun ska införa en 
trygghets- och säkerhetscertifierad äldreomsorg med enkvalitetssäkring av service- 
och omvårdnadsinsatser. Slutligen föreslår Bivefors (SD) att det ska genomföras en 
utredning som lämnar svar på frågan om det finns något tekniskt baserat 
verksamhetssystem som kan behandla ett ärende från ansökan till verkställighet och 
även göra en kartläggning av olika faktorer för resursfördelning. 
 
Mariestads kommun har tidigare haft ett resursfördelningssystem inom särskilt 
boende men använder sig inte av detta längre. Detta beror främst på ett omfattande 
administrativt arbete och att förändringarna i vårdtyngden var relativt små över tid, 
vilket gjorde att resurserna fördelades relativt lika mellan mätperioderna. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-13, § 130, att inte återansöka om certifiering till 
"En säker och trygg kommun/Safe Community". I enlighet med detta beslut arbetar 
Folkhälsorådet med det skadeförebyggande arbetet i kommunen. 
 
Socialnämnden i Mariestads kommun använder idag verksamhetssystemet Pro capita. 
Bedömningen är att Pro capita uppfyller kraven på en obruten kedja från ansökan till 
verkställighet. Socialnämnden använder sig också av ett system för resursfördelning 
inom hemtjänsten, Intraphone, vilket även är ett system som är kompatibelt med Pro 
capita.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår socialnämnden att motionen avslås.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 72 (forts). 

________________________________ 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 131/17 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01, Motion 
om säker, trygg och effektiviserad äldreomsorg 
 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-06-20, Sn § 73 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2017-
05-18, Motion om säker, trygg och effektiviserad äldreomsorg 
 
Motion från Marie Bivefors om säker, trygg och effektiviserad äldreomsorg,  
2016-11-21 

 

Expedieras till: 
Marie Bivefors 
Socialnämnden, Helena Andersson 
Socialchef Lotta Hjoberg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 73                                Dnr 2016/00442  

Motion om att inrätta ett sport- och fritidsbibliotek 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med 
det lokala föreningslivet etablera ett sport- och fritidsbibliotek i Mariestad enligt 
konceptet ”Fritidsbanken”.  

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige där hon föreslår att det ska etableras ett så kallat fritidsbibliotek i 
Mariestad. 
 
Syftet med ett fritidsbibliotek är att skapa möjligheter för alla att låna sport- och 
fritidsutrustning gratis under en kortare period för att kunna prova på olika slags 
idrotter och fritidsverksamheter utan att tvingas köpa ny och dyr utrustning.  
 
Sport- och fritidsbibliotek enligt konceptet ”Fritidsbanken” är idag etablerat i cirka 
35 kommuner runt om i landet. En fritidsbank är som ett bibliotek fast med sport- 
och fritidsprylar istället för böcker. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, 
som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. På en 
fritidsbank kan vem som helst låna all utrustning som finns tillgänglig. Utlåningstiden 
är 14 dagar.  
 
Det finns tre enkla regler för en fritidsbank: 

- det är gratis 

- alla får låna 

- fokus på miljö 

 
Det ska inte kosta pengar att låna utrustning på en fritidsbank. Lånet registreras inte, 
det finns ingen deponeringsavgift och inte heller någon förseningsavgift. 
 
All utrustning som finns i Fritidsbanken skänks av privatpersoner, företag eller 
föreningar. SISU, RF, regionala idrottsförbund och en mängd kända svenska 
idrottsprofiler stöttar och supportar fritidsbanken.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 73 (forts). 

________________________________ 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 128/17 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-06-01, Motion 
om att inrätta ett sport- och fritidsbibliotek 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-05-29, Motion om att 
inrätta ett sport- och fritidsbibliotek  
 
Motion om sport- och fritidsbibliotek, Marie Engström Rosengren (V) 2016-11-20 
 
Yttrande från Idrottsalliansen gällande motion om sport- och fritidsbibliotek,  
2017-03-13 

 

Expedieras till: 
Fritidschef Tomas Ekström 
Marie Engström Rosengren 
Sektor utbildning 
Sektor stöd och omsorg 
Idrottsalliansen 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-25 

Sida 26 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 74                                Dnr 2017/00030  

Motion om att utreda införande av sex timmars arbetsdag inom 
vård och omsorg 

  

Kommunfullmäktige beslut 

Kommunfullmäktige konstaterar att utredningen för att beskriva innebörden av att 
införa sextimmars arbetsdag alternativt 30-timmarsvecka är genomförd.  
 
Motionen är därmed besvarad.  

Bakgrund 

Mats Karlsson, Miljöpartiet de Gröna i Mariestad, har inkommit med en motion i 
vilken han föreslår att Mariestads kommun ska utreda vad ett införande av 
sextimmars arbetsdag alternativt trettiotimmarsvecka med bibehållen lön inom hela 
eller delar av sektor stöd och omsorg skulle innebära ekonomiskt och personellt. 
 
Motionen har beretts av personalchefen i samråd med chefen för sektor stöd och 
omsorg som har utrett förutsättningarna ur såväl ekonomiskt som personellt 
perspektiv.  
 
Inom sektor stöd och omsorg (samtliga verksamheter) i Mariestads kommun finns 
idag ca 970 tillsvidareanställda. Av dessa är 564 stycken anställda på en 
sysselsättningsgrad som överstiger den som motionären föreslår. Att omreglera 
befintligt antal anställda "ner" till föreslaget heltidsmått om 30 timmar/vecka, och att 
de som är anställda färre timmar/vecka får ökad sysselsättningsgrad medför en 
kostnad på ca 200 årsarbeten eller ca 90 mnkr.  
 
Förslaget medför alltså dels en kostnad för att ersätta den arbetstid som en 
arbetstidsförkortning ner till 30 timmar/vecka medför och dels den kostnad för den 
sysselsättningsgradsökning som sker, då de som idag är anställda på mindre än de 
föreslagna 6 timmarna per dag/30-timmarsvecka, ska räknas om mot nytt 
heltidsmått. Totalt sett en innebär detta en ökad kostnad utan att mer arbetstid 
tillförs verksamheten. 
 
Enbart beräknat på anställda med koppling till verksamheterna inom stöd och 
omsorg är kostnaden beräknad till ca 70 mnkr. 
 
Om man enbart beräknar kostnaden för att anpassa verksamheten för 
arbetstidsförkortning för de som jobbar mer än 30 timmar/ vecka och i övrigt 
bibehåller övrigas sysselsättningsgrad beräknas kostnaden till ca 40 mnkr. Detta är 
dock inte logiskt.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 74 (forts). 

________________________________ 
  

Erfarenheter och studier av genomförda och i vissa fall pågående projekt/försök 
med sextimmarsdag /30-timmarsvecka visar på minskad stress, bättre sömn genom 
förbättrade möjligheter till återhämning, samt att sjukfrånvaron kortsiktigt minskar. 
Däremot finns inga studier som visar på bestående långtidseffekter avseende 
hälsoförbättring eller minskad sjukfrånvaro.  
 
Det finns också resultat som pekar på positiva effekter på individers privatliv, så som 
fritidsaktiviteter och sociala kontakter etc. Men här påverkar även personliga 
förutsättningar och valmöjligheter resultatet. Inte heller gällande detta har man 
kunnat se några bestående effekter, delvis pga att det inte finns några långtidsstudier 
på området.  
 
År 2007 presenterade det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet en omfattande studie 
som visade att den upplevda hälsan förbättrades väsentligt för de som arbetade 
sextimmarsdagar. I studien ingick 800 personer, huvudsakligen anställda inom 
offentlig sektor, där hälften fick arbeta sextimmarsdagar utan lönesänkning medan 
den andra hälften fick fortsätta jobba sina åttatimmarsdagar som vanligt. Efter 18 
månader hade nästan allt förbättrats i den första gruppen. Folk upplevde ett större 
välbefinnande med mindre stress och trötthet. Studien visade dock ingen förbättring 
av rent fysiologiska mått, som t ex minskat blodtryck eller färre sjukskrivningar. 
Detta ska ställas mot eventuella positiva effekter av att man upplever sin hälsa som 
bättre. 
 
Sammantaget verkar kostnaderna och utmaningarna personalförsörjnings-mässigt 
vara större än vinsterna i form av lägre sjukfrånvaro och minskat vikariebehov etc. 
 
Med anledning av att centrala avtalet om att kommunerna ska ta fram planer hur man 
under fem år from årsskiftet 2017/18 ska åstadkomma "Rätt till heltid" menar 
personalchefen och socialchefen att det är mer effektivt att lägga resurser på detta än 
att införa sextimmars arbetsdag.   
 
Sammanfattning 

Införande av sextimmars arbetsdag alternativt trettiotimmarsvecka med bibehållen 
lön inom hela eller delar av sektor stöd och omsorg i Mariestads kommun, skulle 
innebära ett ökat personalbehov på 40- 200 årsarbeten till en kostnad av mellan 40 - 
90 miljoner kronor beroende på val av modell och på om hela eller delar av sektor 
stöd och omsorgs verksamhet omfattas.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 74 (forts). 

________________________________ 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 147/17 
 
Motion från Mats Karlsson (MP) 2017-07-23, Motion om att utreda införande av sex 
timmars arbetsdag inom vård och omsorg 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå och socialchef Lotta 
Hjoberg 2017-08-23, Motion om att utreda vad ett införande av sextimmars 
arbetsdag alternativt trettiotimmarsvecka med bibehållen lön inom hela eller delar av 
sektor vård och omsorg    
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-24,  Svar på 
motion om att utreda införande av sex timmars arbetsdag inom stöd och omsorg 

 

Expedieras till: 
Mats Karlsson 
Personalchef Stefan Wallenå 
Socialchef Lotta Hjoberg 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 75                                Dnr 2015/00248  

Motion om rätt till heltid 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen.    
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 
införande av heltid i enlighet med det centrala avtalet "Lokalt arbete i syfte att öka 
heltidsarbete” mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal.  

Bakgrund 

Janne Jansson, Socialdemokraterna i Mariestad, har i en motion föreslagit att 
Mariestads kommun ska införa rätt till heltid för alla anställda. 
 
Motionen har överlämnats till sektor ledning och för beredning där personalenheten 
har utrett frågan och förutsättningarna ur ett arbetsgivarperspektiv så väl som ur ett 
organisatoriskt perspektiv. 
 
Centrala avtal 

I nuvarande centrala avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Kommunal har man kommit överens om "Lokalt arbete i syfte att öka heltidsarbete". 
Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta 
heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens behov och 
resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen 
ska finnas på plats senast  
2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig 
avstämning fram till 2021-05-31. Planen ska processas med den lokala 
arbetstagarorganisationen i samverkan eller genom förhandling enligt 
medbestämmandelagen om samverkansavtal saknas.  
 
Arbetsgivarperspektiv 

Att införa möjlighet till heltidsanställning för alla anställda i Mariestads kommun som 
norm, ska ur ett arbetsgivarperspektiv ses ur ett antal perspektiv med för 
arbetsgivaren med förutsättningsvis positivt påverkande effekter. Till exempel 
följande:  

- Kompetensförsörjning 
 
Mariestads kommun står under kommande år inför allt större utmaningar 
gällande kompetensförsörjningen. De yrkesområden som bedöms tillhöra  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 75 (forts). 

________________________________ 

 
bristyrkesgruppen omfattar enligt en aktuell kartläggning i 
Skaraborgsregionen bla fritidspedagoger, förskollärare, lärare, 
specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, rektorer, socialsekreterare, 
sjuksköterskor, biståndsbedömare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 
undersköterskor, kockar, enhetschefer, högre chefer, arkitekter, ingenjörer, 
tekniker (VA, EL mfl).  
 
Utmaningarna är redan nu påtagliga avseende yrkesgruppen undersköterskor. 
Deltidsanställda och deltidsarbetande inom främst Kommunals kvinno-
dominerade yrkesgrupper utgör en stor resurs. 
 

- Jämställdhet/jämlikhet 
 
Kvinnor och män som är anställda inom Mariestads kommun ska ha samma 
rätt att bestämma över sina egna liv, bla genom att ha samma möjligheter till 
egen försörjning och ekonomiskt oberoende. 
 
I Mariestads kommun ska arbetsplatserna utvecklas kontinuerligt och 
anpassas i fysiskt, psykiskt och socialt hänseende för att säkerställa jämställda 
arbetsförhållanden för kvinnor och män.  
 
För att åstadkomma en god arbetsmiljö bör vidare en sammanhållen arbetstid 
eftersträvas om det är möjligt utifrån verksamhetens förutsättningar. 
 

- Attraktiv arbetsgivare 
 
Arbetsgivarens förmåga att bedriva kontinuerlig och planerad 
kompetensutveckling, för att på det sättet tillgodose medarbetarnas önskemål 
om möjligheter till yrkes- och karriärutveckling blir tillsammans med bla 
arbetsmiljön och anställningsvillkoren (bla heltid) allt viktigare kriterier för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Heltidsanställningar ökar arbetsgivarens 
möjligheter att genomföra planerad utveckling och verksamhet samt 
medarbetarnas möjligheter att vara delaktiga i genomförandet av desamma. 

 
Organisatoriska perspektiv 

För att åstadkomma heltid som norm krävs förändrat synsätt och beteende 
(hantering) av bl a ledningsstruktur, arbetstidsplanering och förläggning.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 75 (forts). 

________________________________ 
 

I Mariestads kommun finns lokala avtal som möjliggör t ex "flytande arbetstid", och 
önskad sysselsättningsgrad mm. Dessa bör ses över och vid behov kompletteras för 
att åstadkomma önskvärd och nödvändig flexibilitet.   

I Mariestads kommun finns ca 2100 tillsvidareanställda varav 60,3 procent är 
anställda på heltid vilket placerar Mariestads kommun på plats 242 i Sverige. 
Motsvarande för sektor stöd och omsorg är 960 tillsvidareanställda varav 33,9 
procent är anställda på heltid vilket placerar kommunen på plats 250. Andelen som 
faktiskt arbetar heltid är lägre. 

 
Förslag  

Mariestads kommun inför heltid som norm och rätt till heltid för alla anställda. 

Från 2019-01-01 ska: 

- Anställning på heltid vara det normala vid nyanställning. 

- Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 

- Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 

- Fler av de som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar 
jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete. 

 
En plan (i enlighet med centrala avtal) för arbetet ska finnas på plats senast den 31 
december 2017. Planen ska utgå från verksamhetens behov och resurser. Den ska 
stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021 och på så sätt fungera som 
utgångspunkt för det fortsatta arbetet.  
 
För att implementera detta ska kalkyler/kostnadsberäkningar finnas inför 
budgetberedningens start med budgetarbetet för 2019. 

Ofrivilliga deltidsanställningar ska undvikas i möjligaste mån. För att åstadkomma en 
god arbetsmiljö bör vidare en sammanhållen arbetstid eftersträvas om det är möjligt 
utifrån verksamhetens behov. 
 
Arbetsgruppernas storlek ska möjliggöra för chefer och medarbetare att arbeta aktivt 
med såväl verksamhetsplanering och genomförande som arbetsmiljöfrågor som 
sjukfrånvaro, stress mm i enlighet med AFS 2015:4.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 75 (forts). 

________________________________ 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 146/17 
 
Motion från Janne Jansson (S) 2015-06-11, Rätt till heltid 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2017-07-28, Motion om 
rätt till heltid   
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-24, Svar på 
motion om rätt till heltid 

 

Expedieras till: 
Janne Jansson 
Personalchef Stefan Wallenå 
Samtliga sektorer 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 76                                Dnr 2017/00006  

Partistöd 2017 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Sverigedemokraternas ansökan om partistöd 
för år 2017 med hänvisning till för sent inkommen ansökan samt att 
Sverigedemokraterna inte har någon lokal partiförening i Mariestad.  

Bakgrund 

Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft (KL 2 kap  
9-12 §§). De nya reglerna innebär bland annat att: 

- Partier som erhåller partistöd årligen måste redovisa att stödet har använts för 
sitt ändamål. Redovisningen ska även granskas. Partierna utser själva sin 
granskare, som även ska upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. 

- Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

- Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala 
demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur 
stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller 
ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti 
som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad 
lokal partiförening som kan ta emot stödet.  

 
Med anledning av ovanstående har fullmäktige i Mariestad beslutat att partierna i 
fullmäktige ska lämna in den skriftliga redovisningen av hur partistödet har använts i 
samband med rekvisitionen av partistödet. Fullmäktige beslutade även att rekvisition 
och redovisning ska lämnas in senast 31 mars varje år och att administrativa enheten 
ska skicka ut information/påminnelse om rekvirering av partistödet till samtliga 
partier.  
 
Inför 2017 års beslut om utbetalning av partistöd tog administrativa enheten farm en 
gemensam mall för begäran och redovisning, så att samtliga partier har möjlighet att 
redovisa sitt stöd på ett likartat sätt.  
 
Den 29 maj 2017 behandlade fullmäktige ärendet om partistöd för år 2017. 
Fullmäktige beslutade att betala ut partistöd till samtliga redovisande partier. 
Sverigedemokraterna hade vid tiden för fullmäktiges sammanträde inte inkommit 
med någon begäran om partistöd vilket innebar att fullmäktige inte kunde ta något 
beslut gällande partistöd till Sverigedemokraterna.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 76 (forts). 

________________________________ 

 
Mallen, inklusive påminnelse/informationsbrev om årets begäran om partistöd 
skickades ut till samtliga partier den 11 januari 2017.  Den 3 april skickades en 
påminnelse ut till Sverigedemokraterna som vid tidpunkten inte inkommit med sin  
begäran och redovisning. Två veckor senare, den 18 april, skickades ytterligare en 
påminnelse.  
 
Den 30 maj 2017 inkom Sverigedemokraterna med begäran om partistöd med 
redovisning och granskningsintyg.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 129/17 
 
Begäran om partistöd från Sverigedemokraterna, 2017-05-30 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2017-06-05, 
Redovisning och beslut om utbetalning av partistöd till SD år 2017   
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-06-05, Partistöd 
till Sverigedemokraterna 2017 

 

Expedieras till: 
Sverigedemokraterna 
Kommunsekreterare Malin Eriksson 
Ekonomichef Jonas Eriksson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 77                                Dnr 2017/00311  

Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar för år 2018 enligt följande: 

 

Januari 29 

Februari 26 

Mars 26 

April 23 

Maj 28 

Juni 11 

Juli --- 

Augusti --- 

September 24 

Oktober 29 

November 26 

December 10     

 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 och hålls i Vänersalen i 
Stadshuset med undantag för sammanträdet den 11 juni som börjar klockan 17.00.  

Bakgrund 

Administrativa enheten har upprättat ett förslag till datum för kommunfullmäktiges 
sammanträden under år 2018. Förslaget bygger på principen att fullmäktiges möten 
ska förläggas till måndagen i den sista veckan i varje månad med undantag för juli 
och augusti. Valet av dag bygger på önskemål om synkronisering mot andra 
sammanträden inom bland annat regionfullmäktige och samverkansorgan i 
Skaraborg. Vidare underlättar valet av veckodag för de fullmäktigeledamöter som är 
riksdagsmän 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-25 

Sida 36 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 77 (forts). 

________________________________ 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2017-09-14, 
Förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige 

 

Expedieras till: 
Kommunsekreterare Malin Eriksson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 78                                Dnr 2017/00027  

Valärenden 

  

Val av ledamot i socialnämnden (KS 2017/149) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Urban Claesson (M) till 
ny ledamot i socialnämnden efter Mats Rosén (M). 

Bakgrund 

Mats Rosén (M) har på tidigare entledigats från uppdraget att vara ledamot i 
socialnämnden. Valberedningen har nu återkommit med förslag på ny ledamot 
efter Rosén (M).  

_____________________________ 

Val av ledamot i utbildningsnämnden (KS 2017/218) 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Brita Kvicklund (L) till 
ny ledamot i utbildningsnämnden efter Annika Käll (L). 

Bakgrund 

Annika Käll (L) har tidigare entledigats från uppdraget att vara ledamot i 
utbildningsnämnden. Valberedningen har nu återkommit med förslag på ny 
ledamot efter Käll (L). 

______________________________ 

Entledigande från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige (KS 2017/271) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Jonas Ivarsson (M) från uppdraget att vara 
ledamot i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos 
Länsstyrelsen för att få utsett ny ledamot efter Ivarsson (M). 

Bakgrund 

Jonas Ivarsson (M) har begärt att få bli entledigad från samtliga politiska 
uppdrag.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 78 (forts). 

________________________________ 

Entledigande och val av ledamot i utbildningsnämnden (KS 2017/271) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Jonas Ivarsson (M) från uppdraget att vara 
ledamot i utbildningsnämnden. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige 
Ola Jonegård (M) till ny ledamot i utbildningsnämnden efter Ivarsson (M). 

Bakgrund 

Jonas Ivarson (M) har begärt att få bli entledigad från samtliga politiska upprag. 

_____________________________ 

Entledigande från uppdraget att vara ersättare i socialnämnden (KS 2017/271) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Jonas Ivarsson (M) från uppdraget att vara 
ersättare i socialnämnden. Det noteras att valberedningen återkommer med 
förslag på ersättare i socialnämnden efter Ivarsson (M). 

Bakgrund 

Jonas Ivarsson (M) har begärt att få entledigad från samtliga politiska uppdrag. 

_____________________________ 

Entledigande från uppdraget att vara ersättare i styrelsen för Mariehus AB  
(KS 2017/271) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Jonas Ivarsson (M) från uppdraget att vara 
ersättare i styrelsen för Mariehus AB. Det noteras att valberedningen 
återkommer med förslag på ersättare i styrelsen för Mariehus AB.  

Bakgrund 

Jonas Ivarsson (M) har begärt att få bli entledigad från samtliga politiska 
uppdrag. 

_______________________________ 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 78 (forts). 

________________________________ 

Entledigande från uppdraget att vara ersättare i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB  
(KS 2017/271) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Jonas Ivarsson (M) från uppdraget att vara 
ersättare i styrelsen för Mariehus AB. Det noteras att valberedningen 
återkommer med förslag på ersättare i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB 
efter Ivarsson (M). 

Bakgrund 

Jonas Ivarsson (M) har begärt att få bli entledigad från samtliga politiska 
uppdrag. 

 

Expedieras till: 
Lönekontoret 
Utbildningsnämnden, Carina Törnell 
Socialnämnden, Helena Andersson 
Brita Kvicklund 
Urban Claesson 
Ola Jonegård 
Länsstyrelsen 

 


