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Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset
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Handlingar att anmäla
1. Trafiksamordnare Irene Andersson. Överklagan av beslut om avslag på ansökan om
färdtjänst enligt lagen om färdtjänst. (KS 2015/403)
2. Föräldraföreningen Hasslerörs skola. Skrivelse till kommunstyrelsen i vilken föräldraföreningen kritiserar Mariestads kommun för bristande kommunikation avseende
framtiden för Hasslerörs skola. (KS 2015/406)
3. Kommunchef Lars Arvidsson samt säkerhetssamordnare Johan Walfridsson. Skrivelse
till polisområdeschef Helena Trolläng angående organisationsförändringar inom polismyndigheten.
4. Tekniska nämnden. Beslut att inte genomföra tillfälliga trafiklösningar vid Flitiga
Lisans skola med hänvisning till de permanenta lösningar som planeras till 2016. (KS
2014/93)
5. Tekniska nämnden. Beslut att finansiera parkeringsplatserna på nya Ekudden som en
del inom ramen för projekt Nya Ekudden (projekt 1001). Detta betyder att diskussion
om samfinansiering med berörda bostadsrättsföreningar inte är aktuell. Nämnden beslutar vidare att parkeringen på Nya Ekudden byggs som en allmän parkering.
6. Migrationsverket, Länsstyrelsen Västra Götalands län samt Mariestads kommun.
Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn.
7. Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.
8. Västra Götalands län. Återrapportering, uppföljning av Klimatstrategi för Västra
Götaland.
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Inbjudningar
1. Avesta kommun. Inbjudan till Avestasamtalen ”Vad innebär den framtida
energipolitiken för svensk basindustri?” den 18 december 2015 i Avesta.
2. Högskolan i Skövde. Inbjudan till Tematräff ”Kompetensförsörjning genom
internationalisering” den 6 november 2015 i Skövde.
Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Dnr 2015/00373

Finansiell profil för Mariestads kommun 2012-2014

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har utvecklat en finansiell benchmarking-modell
som de kallar för ”Den finansiella profilen”. Samtliga kommuner som samarbetar med KFi
erhåller årligen en rapport, en finansiell profil. Mariestads kommun har nu erhållit årets
(2015) rapport som omfattar perioden 2012-2014.
Slutsatsen från rapporten är att den finansiella utvecklingen för perioden 2012-2014 har
resulterat i en svagare finansiell profil. Under år 2014 var samtliga fyra finansiella
perspektiv svagare, eller låg lägre, jämfört med genomsnittet för Västra Götaland och
Hallands län samt riket som helhet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist samt chefen för ekonomienheten Jonas
Eriksson 2015-10-07, KFi-rapport: Finansiell profil Mariestads kommun 2012-2014.
KommunForskning i Västsverige, Finansiell profil för Mariestads kommun 2012-2014.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-10-29, Information: KFirapport, Finansiell profil Mariestads kommun 2012-2014.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Chef ekonomienheten/Jonas Eriksson)
(Controller/Håcan Lundqvist)
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Dnr 2015/00398

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet - Tillgängliga och
användbara miljöer

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget yttrande..
Bakgrund

Sedan år 2002 har Västra Götalandsregionen (VGR) politiskt fastställda riktlinjer och
standard för fysisk tillgänglighet till regionens fastigheter för personer med olika
funktionsnedsättningar. Riktlinjerna har upprättats i samverkan med ett antal kommuner.
Riktlinjerna har reviderats regelbundet utifrån Boverkets föreskrifter och gjorda
erfarenheter. Detta gäller inte minst föreskrifterna om krav på undanröjande av enkelt
avhjälpta hinder i befintliga byggnader dit allmänheten har tillträde samt på allmänna
platser.
Syftet med riktlinjerna är att beskriva hur en plats eller lokal kan vara utformad för att vara
en mötesplats för alla. Det innebär att även personer med funktionsnedsättning, barn och
vuxna, kan vara delaktiga i alla miljöer. Människor är olika och offentliga miljöer är till för
alla. Om utgångspunkten är de behov som personer med svårt att röra sig, svårt att höra,
svårt att se, svårt att bearbeta, tolka och förmedla information samt svårt att tala vissa
ämnen har, kan alla människor få glädje av en tillgänglig och användbar miljö.
Genom åren har samarbetet fördjupats mellan kommunerna och VGR med att göra
miljöer tillgängliga för personer med olika svårigheter. Riktlinjerna ligger till grund för
Tillgänglighetsdatabasen som är en webbaserad information för medborgare om
tillgängligheten i olika miljöer inomhus och utomhus. Riktlinjerna och
Tillgänglighetsdatabasen är spridd både inom och utanför Västra Götaland.
Tillgänglighetssamordnaren framhåller att de riktlinjer som är framtagna av VGR i samråd
med ett antal kommuner även bör antas av Mariestads kommun.
Riktlinjerna innefattar krav på tillgänglighet och användbarhet vid:
- Ny-, om- och tillbyggnation av lokaler dit allmänheten har tillträde.
- Nyförhyrning.
- Tomter som tas i anspråk för bebyggelse.
- Nyanläggning på allmänna platser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-11

Sida 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 451

- Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på
befintliga allmänna platser
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson samt kvalitetschef
Maria Torp 2015-09, Tillgängliga och användbara miljöer – Riktlinjer och standard för
fysisk tillgänglighet.
Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund m.fl. Tillgängliga och
användbara miljöer, Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-10-29, Riktlinjer och standard
för fysisk tillgänglighet - Tillgängliga och användbara miljöer.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson)
(Kvalitetschef Maria Torp)
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Bolagsdag med Mariehus AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in presidiet för Mariehus AB samt berörda
tjänstemän till bolagsdag. Vid mötet diskuteras bl.a. följande frågor/områden:
Information om aktuella detaljplaner
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik informerar om pågående detaljplanearbete. De planer
som kommunicerades/diskuterades var Katthavsviken, Västra Ekudden, ändring av del av
Ladukärr, Ekuddens camping, Ladukärr 1:2 (Krontorpsrondellen, Staren 8
(Sparbankshuset), Hertigen (ny skola), Fågelö 4:13, upphävande av Dp i Sjötorp samt Dp
Askevik.
Tina Karling Hellsvik informerar även om detaljplaner som står närmast på tur. Det är bl.a.
förbifart Radbyn/Bråtenvägen, utvecklingsplan för skärgården, Dp Prästbordet samt Dp
Leksberg (Leksbergsskolan) samt Dp Myggan (Kronoparksskonan) informationen
innefattar även förslag till förtätning i centralorten.
Information om förestående arbete med översiktsplan
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik informerar om pågåendearbete med att aktualisering
av översiktsplanen.
Mariehus intresse av nybyggnation på kv. Eken
Diskussion fördes om tänkt utformning av en eventuell nybyggnation på kv. Eken.
Diskussion om säkerhetsfrågor: trygghet för boende, nedsläckning av gatubelysning m.m.
Jonas Hedberg informerar om att Mariehus har grannsamverkansombud (30 st.). Dessa har
bl.a. framfört klagomål på att gatubelysningen inte fungerar/är nedsläckt i anslutning till
vissa delar av Mariehus bostadsbestånd.
En förklaring till detta är att VänerEnergi håller på att byta armaturer till LED-belysning.
Hedberg informerar om att sektor stöd och omsorg inte längre bjuder in till möten för att
diskutera gemensamma frågor. Detta kan ge upphov till säkerhets-/arbetsmiljöproblem för
Mariehus personal.
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Information om renovering av 230 badrum i kv. Humlan samt 150 badrum i kv. Guldsmeden.
Jonas Hedberg informerar om renovering av 330 badrum i kv. Humlan samt 150 badrum i
kv. Guldsmeden. Hedberg informerar om hur dessa badrum renoveras.
Alternativa upplåtelseformer
Diskussion fördes om alternativa upplåtelseformer för vissa av Mariehus fastigheter.
Hedberg redovisar hyresrätternas andel av det totala bostadsbeståndet jämfört med sex
andra kommuner Hedberg konstaterar vidare att det finns en god efterfrågan på
hyresrätter.
Bodar styrgrupp
Jonas Hedberg informerar om pågående arbete med att etablera nya bodar i inre hamnen.
Hedberg fick i uppdrag att kalla samman en styrgrupp (enligt tidigare beslut) för det
fortsatta arbetet.
Expedierats till:
VD för Mariehus AB Jonas Hedberg
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Information: Verksamhet och uppdrag inom sektor ledning

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets nästa
sammanträde den 25 november..
Bakgrund

Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå informerar verksamheten samt aktuella uppdrag/arbetsuppgifter inom sektor ledning.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå
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Dnr 2015/00340

Motion om kommunikationshjälpmedel på särskilda boenden

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att kommunikationshjälpmedel inte är att betrakta som grundutrustning
Bakgrund

Janne Jansson (s) har i en motion föreslagit att kommunikationshjälpmedel även ska
användas på kommunens särskilda boenden.
Motionen motiveras med att det finns många olika hjälpmedel som kan vara till hjälp om
man har en funktionsnedsättning som gör det svårt att till exempel minnas, koncentrera
sig, tala eller uttrycka sig. Det kan handla om att planera sin tid, att läsa eller att hitta i sin
omgivning. Idag används dessa hjälpmedel främst inom LSS-verksamheten. Om man
tappar det svenska språket som många utlandsfödda svenskar gör när de blir äldre, blir
dementa eller på annat sätt förlorar förmågan att kommunicera finns det inte så många sätt
som brukaren och sköterskan kan kommunicera.
Motionen har överlämnats till sektor stöd och omsorg för beredning.
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar vem som har ansvar för förskrivning av personliga
hjälpmedel. Detta följer den huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret. Det finns
riktlinjer för förskrivning av personliga hjälpmedel, t.ex. rullstol, rullator, lyft med mera.
Enligt socialtjänstlagen ska det finnas grundutrustning enligt upprättad lista på särskilt
boende. Grundutrustningens innehåll och funktion är väl beskriven och används av
omsorgspersonal efter samråd eller instruktion av arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Kommunikationshjälpmedel kan endast förskrivas som personligt hjälpmedel. Det är i de
flesta fall Västra Götalandsregionen som har kostnadsansvaret för personligt hjälpmedel
varför kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Underlag för beslut

Motion av Janne Jansson (S) om att kommunikationshjälpmedel även ska användas på
kommunens särskilda boenden.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2015-10-26, Svar
på remiss; Motion om kommunikationshjälpmedel på kommunens särskilda boenden.
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-10-29, Motion om
kommunikationshjälpmedel på kommunens särskilda boenden.
Expedierats till:
(Janne Jansson)
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
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Dnr 2014/00218

Fiskeområde Vänern 2015-2021

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Ramona Nilsson att representera
Mariestads kommun och rösta för dess räkning i samband med det konstituerande mötet
för Fiskeområde Vänern den12 november 2015 i Kristinehamn.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att ställa sig positiv till den lokala
utvecklingsstrategin för fiskeområde Vänern (Leaderområde som omfattar hela Vänern)
samt att medfinansiera projektet under programperioden 2015-2020 med 50 032 kr/år.
Den 12 november genomförs ett konstituerande möte för Fiskeområde Vänern i
Kristinehamn, då föreningen formellt ska bildas, stadgar fastslås och styrelse (LAG) utses.
Röstberättigade vid mötet är intressenter som bekräftat att man har för avsikt att bli
medlem samt medfinansiärer. Mariestads kommun har undertecknat och inlämnat
medfinansieringsintyg och är därmed röstberättigad.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson 2015-10-30, Utnämning av
representant med rösträtt till konstituerande möte för Fiskeområde Vänern.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-11-02, Utnämning av
representant till konstituerande möte för Fiskeområde Vänern.
Inbjudan till konstituerande möte för Fiskeområde Vänern
Förslag till stadgar
Valberedningens förslag till styrelse
Valberedningens förslag till valberedning
Förslag till arvoden
Finansieringsplan
Expedierats till:
Utvecklingschef Ramona Nilsson
)
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Dnr 2015/00179

Industriell förnyelse: Beslut om Demonstrationsplats Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att, som en del av en industriell förnyelse etablera
Demonstrationsplats Mariestad vilket innebär en testmiljö för hållbara lösningar (s.k.
Smart mobility) innehållande eldriven busstrafik, eldrivna transportfordon samt lageroch logistikfunktioner i anslutning till denna.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att aktivt söka extern finansiering för
att utveckla Demonstrationsplats Mariestad.
3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med VänerEnergi
AB, upprätta en infrastrukturplan för etablering av ladd-/tankstationer för fossilfria
drivmedel. Uppdraget innefattar att verka för att det etableras fler fossilfria ladd- och
drivmedelsstationer vid E20, t.ex. vätgas och biogas.
Bakgrund

Mariestads kommun arbetar sedan april 2015 med projektet Industriell förnyelse. Projektet
stöds av Västra Götalandsregionen som har beviljat medel för en förstudie under perioden
2015-07-01 t.o.m. 2015-12-31. Förstudien syftar till att arbeta fram strategier för ett mer
differentierat näringsliv för att minska sårbarheten på lokal arbetsmarknad, att stödja
nyskapande och idéutveckling i befintliga företag samt att lägga grunderna för en
demonstrationsplats för innovativa och hållbara lösningar.
Under första delen av förstudien som rapporteras 2015-10-20 har en lång rad kontakter
tagits och aktiviteter arrangerats i syfte att sätta fokus på Mariestads ambitioner med
Industriell förnyelse. Det finns ett stort omvärldsintresse för detta och en realistisk
möjlighet att vi skulle kunna bli en ”lillasyster” till Electricity i Göteborg, där man
demonstrerar och testar elfordon för den större stadens behov och förutsättningar.
Mariestad skulle kunna bli en ”Electrivillage”, den första i Sverige, där vi demonstrerar och
testar olika elektrifierade transportlösningar utifrån den mindre stadens förutsättningar.
Avsikten med Demonstrationsplats Mariestad är att effektivisera och minska omfattningen
av kommunala transporter med minst 50 procent, vilket leder till kraftigt sänkta kostnader
och en ansenlig utsläppsreducering. En genomtänkt logistiklösning vilken bl.a. involverar
ett centrallager för mat till äldreboenden, kontorsmaterial, städmaterial, tvätt m.m. kommer
att ytterligare bidra till denna effektivisering. Tanken är att de transportfordon som
används aldrig ska gå tomma utan kunna användas för flera av ovanstående ändamål.
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Centrallagret kommer att kräva viss bemanning. Detta kan ombesörjas via personer från
arbetsmarknadsenheten i behov av arbetsträning eller praktik samt nyanlända med ingen
eller liten utbildnings- och/eller yrkesbakgrund. Genom att erbjuda denna möjlighet till
arbete under handledning kommer Demonstrationsplats Mariestad även att innebära
positiva socioekonomiska effekter.
När dagens fossildrivna fullstora bussar byts ut mot mindre, eldrivna och handikappvänliga
låggolvsbussar med hög turtäthet, möjliggörs för hemtjänstpersonal och personer i behov
av färdtjänst att åka buss i stället för bil. Att även erbjuda gratis bussresor inne i staden
skulle ytterligare öka incitamenten för personer som vanligen anlitar färdtjänst att välja
detta alternativ, samtidigt som kostnaden för färdtjänst minskar.
Mariestads kommun är väl förberedd för en satsning på fossilfria transporter och fordon
drivna med elektriska drivlinor. Sedan tidigare finns i kommunens detaljplan, vid
korsningen E20 och riksväg 26, inplanerat en drivmedelstation. På denna strategiska plats
arbetar kommunen med att etablera el, vätgas och biogas för att minska transporter med
fossila bränslen i och genom Skaraborg.
Slutligen kommer Demonstrationsplats Mariestad att locka till sig besökare med intresse
för hållbara lösningar. Electricity i Göteborg genererar idag besök av både svenska och
utländska delegationer varje vecka. Demonstrationsplats Mariestad blir en testbädd för
hållbara lösningar för kommuner i vår storlek och med våra behov. Detta kommer att
generera ökade intäkter för besöksnäringen då besökare behöver både guidas, äta, dricka,
bo och uppleva i Mariestad med omnejd.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Projektledare Ulrika Lindahl samt kommunchef Lars Arvidsson
2015-10-30, Tjänsteskrivelse och förslag till beslut ang. Industriell förnyelse Mariestad.
Lägesrapport projekt Industriell Förnyelse Mariestad 2015-07-01 t.o.m. 2015-10-20.
Protokoll från regionutvecklingsnämnden 2015-06-25.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Projektledare Ulrika Lindahl)
(Samtliga sektorchefer)
(Ramona Nilsson)
(Mats Widhag)e
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Dnr 2015/00154

Prognos 4 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner prognos 4 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas 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 och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras
för kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 4 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.
Underlag för beslut

Prognos 4 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-11-04, Prognos 4 år 2015 för
kommunstyrelsens verksamheter.
Expedierats till:
(Chefen på ekonomienheten Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-11
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Dnr 2014/00433

Prognos 4 år 2015 för Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner prognos 4 år 2015 för Mariestads kommun.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas 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 och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras
för kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 4 år 2015 för Mariestads kommun.
Underlag för beslut

Prognos 4 år 2015 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-11-04, Prognos 4 år 2015 för
Mariestads kommun.
Expedierats till:
(Chefen på ekonomienheten Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-11
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Information på sammanträdet

Delegation att teckna avtal om externförhyrning

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Johan Abrahamsson (M) samt Marianne Kjellquist (S)
i delegation att i förening teckna externhyresavtal om detta är akut med anledning av
flyktingsituationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-11
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Uppdrag till kommunchefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade inga uppdrag till kommunchefen vid
sammanträdet.
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Utdragsbestyrkande
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Rapporter
Inga rapporter föredrogs vid sammanträdet.
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Utdragsbestyrkande
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