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Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande, deltog ej § 196
Ledamot
Ledamot
Ordförande socialnämnden § 179
Ordförande utbildningsnämnden § 180
Vice ordförande utbildningsnämnden § 180
Ordförande Mariehus AB § 181
Vice ordförande Mariehus AB § 181
Kommunchef
Chef sektor stöd och omsorg § 179
Chef sektor utbildning § 180
VD Mariehus AB § 181
Ekonom Mariehus AB § 181
Ekonomichef §§ 179-182
Arbetsmarknadschef §§ 190-191
Controller § 188
Projektledare Ung Arena 9.0 § 188
Delprojektledare Ung Arena 9.0 § 188
Chef sektor ledning §§ 182-183, del av § 194
Stadsplanechef §§ 192-193, del av § 194
Samhällsbyggnadschef § 186, del av § 194
Projektledare verksamhet teknik § 194
Mark- och exploateringschef, del av § 194
Sekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

177-196
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-05-04

Anslagsdatum

2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-05-31
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 177

Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
1. Socialnämnden. Konsekvensbeskrivning av ramtilldelning i budget 2017. Beslut att
begära ytterligare 10 490 tkr inklusive tidigare begärda 3 740 tkr för ny gruppbostad
inför budgetåret 2017. (KS 2016/8)
2. Tekniska nämnden. Tekniska nämndens mål 2017. Beslut att godkänna målen och
överlämna dem till kommunfullmäktige för fastställande. (KS 2016/39)
3. Tekniska nämnden. Uppföljning av intern kontroll 2016 i samband med prognos 1.
Beslut att godkänna redovisad uppföljning av internkontrollplan 2016 i samband med
prognos 1. (KS 2015/280)
4. Sveriges Kommuner och Landsting. Sammanträdesplan för år 2017.
5. Hela Sverige ska leva. Broschyren ”Hela Sverige ska leva” nr 2 år 2016.
6. Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen. Beslut att godkänna förslag till höjning av
tillväxtmedel fr.o.m. 2017 med 1 000 tkr och att fördelas enligt gällande
fördelningsprincip. (KS 2016/170)
7. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut avseende konsekvensbeskrivning av förslag till
budget 2017-2019. (KS 2016/8)
8. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut avseende Mariestads kommunfullmäktiges beslut
om miljö- och kvalitetsstrateg. (KS 2014/183)
9. Länsstyrelsen. Mötesanteckningar från Mötesarena Östen den 10 februari 2016 i
Odensåker.
Anmälningsärendena läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 178

Dnr 2016/00002

Inbjudningar
1. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till konferensen ”Hållbar regional
utveckling – Skapa regionala bilder med hjälp av fakta, statistik och analyser” den 24
maj 2016 i Stockholm.
2. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till DigiGov 2016 – Toppledarforum
för ett smartare Sverige den 29-30 november 2016 i Stockholm
3. Kommuninvest. Inbjudan till seminariet Hur ser framtidens kommunstruktur ut? den
18 maj 2016 i Göteborg.
4. Utvecklingsstrateg och ansvarig Test- och demonstrationsplats Mariestad Ulrika
Lindahl. Inbjudan till halvdagsseminarium om innovationsupphandling den 24 maj
2016 i Stadshuset, Vänersalen.
Inbjudningarna läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 179

Dnr 2016/00140

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 1

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen och ger ekonomienheten i uppdrag att upprätta
ett förslag till en utvecklad prognosprocess som bl.a. innefattar en uppföljning och
utvärdering av nämndernas åtgärdsplaner.
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 kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-05 att kalla presidiet för
socialnämnden för att beskriva de åtgärder nämnden ska vidta för att uppnå en budget i
balans för innevarande år. Presidiet i socialnämnden kallades till arbetsutskottets
sammanträde 2016-05-04.
Underlag för beslut

Prognos 1 år 2016 för Mariestads kommun.
Expedierats till:
(Socialnämnden)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 180

Dnr 8433

Åtgärdsplan för utbildningsnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 1

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen och ger ekonomienheten i uppdrag att upprätta
ett förslag till en utvecklad prognosprocess som bl.a. innefattar en uppföljning och
utvärdering av nämndernas åtgärdsplaner
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 kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-05 att kalla presidiet för
utbildningsnämnden för att beskriva de åtgärder nämnden ska vidta för att uppnå en
budget i balans för innevarande år. Presidiet i utbildningsnämnden kallades till
arbetsutskottets sammanträde 2016-05-04.
Underlag för beslut

Prognos 1 år 2016 för Mariestads kommun
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Utbildningsnämnden)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 181

Dnr 2016/00090

Bolagsdag med Mariehus AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, i enlighet med tillsynsplikten, bjudit in presidiet för
Mariehus AB samt berörda tjänstemän till bolagsdag. Vid mötet diskuteras bl.a. följande
frågor/områden:
Resultat 2015
Ekonom Eva Sandberg informerade om bolagets resultat får år 2015. Resultatet visade ett
överskott om 8 900 tkr (budgeterat resultat var 5 000 tkr). Bolaget har en soliditet om elva
procent. Diskussion fördes om hur övergången till komponentavskrivning påverkar
bolagets kostnader/ekonomi. Diskussion fördes även om bolagets fastighetsbestånd
(nyproduktion, äldre fastigheter, kostnader service m.m.)
VD-skifte för Mariehus AB
VD Jonas Hedberg fyller 65 år under innevarande år. Han har erbjudit sig att arbeta vidare
till semestern 2017. Kommunchef Lars Arvidsson samt ordförande Erik Ekblom (M) har
påbörjat arbetet med rekryteringsprocessen av ny VD.
Samordning av fastighetsdrift
Diskussion fördes om samordning av fastighetsdrift mellan kommunens verksamheter och
bolaget.
Alternativa upplåtelseformer
Ordförande Johan Abrahamsson (M) framför önskemål om att bolaget ska undersöka
möjligheterna att införa alternativa upplåtelseformer för nybyggda fastigheter. Diskussion
fördes om alternativa upplåtelseformer.
Diskussion fördes om kommunkoncernens kommande investeringsnivåer kopplade till
finansiering av nyproduktion och alternativa upplåtelseformer. Diskussion fördes även om
kostnader för nyproduktion.
Kommande investeringsbehov
VD Jonas Hedberg informerar om kommande investeringsbehov för bolaget. Exempel på
detta är kv. Humlan renovering av 325 badrum (75 000 tkr), Mariegärde bygga in sprinkler
(500 tkr), renovera förskolan Vävaren (7 000 tkr), ombyggnation av Lingonet.
Nybyggnation i Biblioteksparken och kv. Eken.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 181

Ägardirektiv
Majoritetspartierna har upprättat förslag till nya ägardirektiv. Dessa kommer att överlämnas
till oppositionen inom kort. Därefter kommer en diskussion att föras mellan majoriteten
och oppositionen inför en behandling i kommunfullmäktige i juni.
Biblioteksparken
Diskussion fördes om pågående arbete med detaljplan för Biblioteksparken samt
förutsättningarna för byggnation i Biblioteksparken och på kv. Eken.
Nyanlända-Migrationsverket/Mariehus
VD Jonas Eriksson informerar om diskussioner med Migrationsverket avseende kostnader
och utformning av låssystem.
Ohyra i bostäder och skolor m.m.
VD Jonas Eriksson informerade om kommande problem med ohyra i bostäder och
offentliga lokaler. Fastighetsägaren har ansvaret/äger problemet.
Vätgasstation
Diskussion fördes om förutsättningarna för Mariehus AB att övergå till något/några
vätgasdrivna fordon med anledning av att kommunen har köpt en vätgasstation.
Diskussion fördes även om bolaget har möjlighet att bidra med miljövänlig el
(solenergi/vindkraft) till den elektrolysanläggning som kommunen ska anlägga.
Övriga frågor
Diskussion fördes om bolagets möjligheter att bygga enplans radhus/kedjehus i Sjölyckan.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) samt kommunchef Lars Arvidsson informerar om
aktuella utvecklingsprojekt i kommunen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Bolagsdag med Mariehus AB 201605-04
Expedierats till:
Jonas Hedberg, VD Mariehus AB
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 182

Dnr 8435

Åtgärder inom sektor lednings verksamhet för att uppnå
resursbudgetmodellens effektiviseringar innevarande år

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och ger chefen för sektor ledning i
uppdrag att upprätta en modell för fördelning av kostnaderna för besparingen i
resursbudgetmodellen avseende inköpsorganisation.
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 kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-05 att kalla chefen för sektor ledning
för att beskriva vilka åtgärder som ska vidtas för att uppnå resultatbudgetmodellens
effektiviseringar under innevarande år. Åtgärderna skulle presenteras vid arbetsutskotts
sammanträde 2016-05-04.
Ekonomichef Jonas Eriksson samt chefen för sektor ledning Stefan Wallenå
återrapporterar uppdraget på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 1 år 2016 för Mariestads kommun.
Expedierats till:
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 183

Dnr 2016/00099

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för bevarande av asp
(Aspius aspius)

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun beslutar att lämna följande synpunkter på upprättat förslag till
åtgärdsprogram för bevarande av asp (Aspius aspius).
Förslaget är bra och bedöms, om det genomförs, leda till förbättrad bevarandestatus för
asp. Åtgärdsprogrammet bör dock förtydligas genom att de inventeringar som föreslås
följs upp av en konkret lista av lokaler/objekt där åtgärder såsom fiskvägar eller annan
biotoprestaurering behöver ske för att målet för aspens bevarande ska kunna uppnås.
Detta för att förtydliga ansvaret, utgöra underlag för fysik planering samt som underlag vid
prioritering av åtgärder och fördelning av medel.
Tillräckliga medel för åtgärder liksom för den framtida skötsel och uppföljning som behövs
av restaurerade områden behöver avsättas. I detta ärende hänvisar Mariestads kommun
även till de nationella miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och
djurliv”.
Bakgrund

Havs- och vattenmyndigheten har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram för fiskarten
asp. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Ärendet har
överlämnats till verksamhet miljö- och bygg för beredning.
Aspen är rödlistad samt omfattas av i EU:s art- och habitatdirektiv vilket innebär att
Sverige skyldigt att säkerställa att exploatering m.m. inte hindrar att arten uppnår god
bevarandestatus.
Förslag till åtgärdsprogram är bra och bedöms, om det genomförs, leda till förbättrad
bevarandestatus för asp. För att åtgärdsprogrammet ska få avsett genomslag är det dock
viktigt att vara tydlig med var åtgärder behövs och vem som ansvarar för att dessa utförs.
Därför bör det, efter att erforderliga inventeringar och karteringar enligt vad som anges i
programförslaget gjorts, tydligt redovisas vad som behöver göras och var det ska göras.
Tillräckliga resurser behöver finnas för åtgärderna och, inte minst, för fortlöpande skötsel
och uppföljning av restaurerade och/eller skyddade områden.
Underlag för beslut

Förslag till åtgärdsprogram för asp upprättat av Havs och Vatten myndigheten.
Skrivelse upprättad av miljöutredare Håkan Magnusson 2016-04-13, Remissyttrande,
Åtgärdsprogram för asp.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 183

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över förslag till
åtgärdsprogram för bevarande av asp (Aspius aspius).
Expedierats till:
Länsstyrelsen Uppsala län
Miljöutredare Håkan Magnusson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 184

Dnr 2015/00069

Återrapportering av pågående arbete med att utveckla
medborgarkontoret

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-03-23 informerade chefen för sektor ledning
Stefan Wallenå om pågående arbete med att utveckla verksamheten vid
medborgarkontoret. Arbetsutskottet gav chefen för sektor ledning i uppdrag att
återkomma vid sammanträdet 2016-04-19 för att återrapportera hur arbetet fortskrider.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 185

Dnr 2016/00097

Yttrande över betänkande i utredningen om effektivare
resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården "Effektiv vård"

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande över betänkande i utredningen om
effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården ”Effektiv vård” i enlighet med
upprättat förslag nedan.
Bakgrund

Regeringskansliet, socialdepartementet, har upprättat slutbetänkande i utredningen om
effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården ”effektiv vård”. Mariestads
kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Ärendet har överlämnats till
sektor stöd och omsorg för beredning. Chefen för sektor stöd och omsorg samt
medicinskt ansvarig sjuksköterska har upprättat ett förslag till yttrande.
Förslag till yttrande:
Sammanfattning:
Mariestads kommun är positiva till utredningens förslag och ställer oss bakom
övergripande utgångspunkter och slutsatser som:
-

Den enskildes delaktighet och medverkan i processen kring den egna vården ska öka

-

Allt mer av vården kommer i framtiden att utföras utanför sjukhusen, inte sällan i
patientens hem och med patienten som medskapare

-

Vården kan effektiviseras och förmågan att attrahera och behålla personal kan bli bättre

-

De strukturella problemen löser sig inte av sig själv. Det behövs en lång rad strategiska
åtgärder. Vården och omsorgen måste organisatoriskt, kompetensmässigt och
kulturellt ständigt anpassas

-

Utvecklingen måste ske nu, i närtid, och någon ytterligare utredning får inte försena
förändringsinriktningen i utredningens förslag

Mariestads kommun vill särskilt peka på vikten av utformningen av styrningen av vården
genom ett, som vi ser det, centralt citat (sid 24 andra stycket):
”Framgångsrika verksamheter har en stark och sund ”vi-anda” där olika professioner och
patienter samarbetar på ett prestigelöst sätt. En sådan kultur bäddar för att aktörerna i
vardagen identifierar möjliga förbättringar och att dessa innovationer kan genomföras.
Första linjens chefer har en viktig uppgift som kulturbärare av dessa ”mjuka” värden. En
effekt av en sund och icke-hierarkisk ”vi-anda” är att det påverkar synen på patientens roll i
vården: patienten blir en del av teamet och inte ett objekt som ska ”sättas i centrum”
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 185

Del A – Författningsförslag
Det är särskilt viktigt att följande författningsförslag genomförs:
-

Hälso- och sjukvårdslagen 5 b §, 1:a och 5:e stycket (allmän och riktad primärvård),
samt 18 §

-

Socialtjänstlagen 5 kap 6 §

-

Kommunallagen 8 kap 5 a §

Förslaget i Kommunallagen behöver inte betyda en minskad kommunal självstyrelse.
Förslaget skapar en ny gemensam kommunal organisation. Inom dess ramar består
självstyrelsen.
Del B – Förslag och rekommendationer
Nya styrande principer för hälso- och sjukvården
Mariestads kommun håller helt med i förslagen i utredningen att man måste ändra
inriktning från det nuvarande sjukhustunga perspektivet inom hälso-och sjukvården till att
ge vården i första hand inom primärvården nära patienten. Omfördelning av resurser från
slutenvården till primärvården måste genomföras. Gränserna mellan slutenvården och
öppenvården bromsar idag starkt utvecklingen av ett gemensamt tjänsteutförande av
Hälso- och sjukvården. Mariestads kommun tror också att begreppet/strukturen Närvård
är viktigt att föra in i föreslagen strukturförändring.
Primärvårdens uppdrag och organisation
Mariestads kommun ställer sig bakom utredningens förslag till primärvårdens uppdrag och
organisation. En organisatorisk uppdelning av primärvården i en allmän primärvård och
riktad primärvård är absolut nödvändig och ett måste för att klara den demografiska
utvecklingen och det är bråttom. Den riktade primärvården ska utföra
primärvårdsuppdraget för äldre med omfattande behov gemensamt med kommunens
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den nära vården förutsätter att tjänsteutförandet kan
vara mobilt. Ny juridisk ram för primärvården är nödvändig.
Vi anser att det är bra att börja med målgruppen äldre med omfattande behov, men vi ser
också att andra grupper med omfattande behov av vård och omsorg skulle få ett bättre liv
med en nära vård inom en riktad primärvård.
Sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst
Mariestads kommun är mycket positiva till utredningens förslag till en gemensamt utförd
verksamhet mellan kommun och landsting. En operativ ledning i samverkan mellan
kommun och landsting är en grundförutsättning för att lyckas. Det är viktigt att vi har ett
juridiskt ramverk som tydliggör verksamheten. Förändringsförslaget i kommunallagen är en
nödvändighet. För verksamhet som ska utföras gemensamt ska en gemensam plan med
framtagna mål, riktlinjer och en gemensam resursplanering fastställas.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-04
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Arbetssättet med en gemensamt styrd verksamhet passar också till andra målgrupper med
omfattande vård och omsorgsbehov.
Mariestads kommun anser att det tvärprofessionella teamarbetet är plattformen för vård
och omsorg på individnivå. För att utveckla en mer förebyggande och hälsostyrd vård och
omsorg måste rehabiliteringskompetens finnas med i teamet.
Gemensamt beslutsfattande mellan landstingen nationellt
För att stärka förutsättningar för mer koordinerad styrning (en nationell
konsultationsordning för hälso-och sjukvården) måste kommunernas företrädare finnas
representerade. Vi anser att det är omöjligt för 290 självstyrande kommuner att delta var
och en. Kommunerna måste själva utse representationsordningen i en nationell
konsultationsordning.
Minskad detaljstyrning
Mariestads kommun delar starkt utredningens bedömning om att detaljstyrningen måste
minska.
Särskilt om kontinuitet
Fast vårdkontakt är mycket viktigt att utveckla ur ett kontinuitetsbegrepp och vi stödjer
utredningens förslag och anser inte att den fasta vårdkontakten det ska vara
professionsbunden. Den Sammanhållna individuella vårdplanen (SIP) blir plattformen för
koordineringsarbetet i teamet där patienten är en medaktör.
Verksamhetsstöd
Mariestads kommun delar starkt utredningens bedömning att staten behöver ta ett
övergripande ansvar för informationshanteringen sett som en infrastruktur utveckling för
vård och omsorgen.
Utredningen rekommenderar att landstingen gemensamt planerar och utför investeringar
avseende verksamhetsstöd. Vi anser och förtydligar mycket starkt att kommunerna måste
ingå från uppstart i den nationella och regionala planeringen.
Kompetensförsörjning
Utformningen av utbildning till all legitimerad personal måste även följa och stödja
verksamheternas utveckling av tjänsteutförandet av vård och omsorg.
Förtydligat ansvar för forskning
Mariestads kommun stödjer utredningens förslag att regeringen ska lämna ekonomiska
bidrag för att stimulera utvecklingen av en akademiskt präglad kommunal hälso- och
sjukvård. I den utvecklingen ingår även den kommunala omsorgen (socialtjänsten). Den
bör inte begränsas till universitetssjukhusen. En viktig förutsättning är god infrastrukturellt
stöd till fler akademiska professioner inom både hälso- och sjukvård och
socialtjänstområdet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-04
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Underlag för beslut

Remiss Effektiv vård – Slutbetänkande av en nationell samordnare för effektivare
resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt medicinskt
ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson 2016-04-25, Yttrande över betänkande i
utredningen om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården ”effektiv vård”.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över betänkande i
utredningen om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården ”Effektiv vård”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Socialdepartementet)
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-04
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Dnr 2016/00187

Taxa för felparkeringsavgifter

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar om följande avgifter för felparkering:
-

500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid

-

750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud

-

1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på handikapp
platser utan tillstånd.

Den nya taxan föreslås träda i kraft 1 september 2016.
Bakgrund

Kommunerna i Skaraborg samarbetar i en rad trafikfrågor, bland annat parkeringsfrågor.
En aktuell fråga är felparkeringsavgifter som hamnat i fokus med anledning av att
Mariestad och Gullspångs kommuner anlitar parkeringsvärdar från Skövde kommun
tillsammans med Tibro och Hjo. En enhetlig avgift skulle vara en förenkling i det praktiska
arbetet för parkeringsvärdarna. En samstämmighet bland kommunerna underlättar även
för Polismyndigheten i de fall då trafiksäkerheten kräver myndighetens övervakning.
Det upprättade förslaget till avgifter vid felparkering är grupperat i tre nivåer. Ju allvarligare
överträdelse/förseelse desto högre felparkeringsavgift.
Överträdelser på platser där det råder stannandeförbud, höjs till den högsta nivån.
Förseelsen jämställs därmed med felparkering i ruta avsedd för innehavare av
parkeringskort för rörelsehindrad, PRH-kort. Beloppets storlek ligger kvar på 1000 kr.
Överträdelser på platser där det i botten råder parkeringsförbud, ligger kvar på den
mellersta nivån. Dock höjs avgiften för den mellersta nivån till 750 kr. Detta för att skapa
en större differens ned till den lägsta nivån.
Beloppet för den lägsta nivån förslås vara 500 kr. Förseelser inom denna kategori handlar
om överträdelser där det i grunden är tillåtet att parkera.
De nya nivåer på felparkeringsavgifter som gemensamt föreslagits i kommunerna är 500,
750 samt 1000 kr. Kommunerna inom MTG har idag nivåerna 400, 600 samt 1000 kr.
2009 beslutades den senaste revideringen av felparkeringsavgifterna. En revidering av taxan
motiveras främst med att överträdelsens allvarlighetsgrad bör harmonisera med beloppets
storlek. I förlängningen bör detta avskräcka från felparkering nära korsningar,
övergångsställen eller på gång- och cykelvägar m.m. Detta är nödvändigt för att kunna
upprätthålla trafiksäkerhet och framkomlighet på centrala gator. Avgifterna anpassas även
till en ny blankett för felparkeringsavgifter enligt trafikförordningen (1998:1276).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-04
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Tekniska nämnden beslutade 2016-04-12 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
taxa för felparkeringsavgifter enligt följande förslag:
-

500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid
750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på handikapp
platser utan tillstånd

Den nya taxan föreslås träda i kraft 1 september 2016.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-04-12 § 84, Förändrade avgifter gällande
felparkering.
Förslag till taxa för felparkeringsavgifter i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Taxa för felparkeringsavgifter.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Tekniska nämnden)
(Verksamhet teknik)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-04
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Dnr 2016/00008

Ändrad tidpunkt för fastställande av budget för år 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att flytta fram fullmäktiges behandling av kommunens
budget för år 2017, med flerårsplan för åren 2018-2019, från sammanträdet den 13 juni till
sammanträdet den 26 september.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger ekonomienheten i uppdrag att presentera förutsättningar och förslag
till arbetsprocess för att övergå till en flerårsbudget.
Bakgrund

I styrprinciperna för Mariestads kommun, och enligt antagen budgettidplan, framgår att
kommunfullmäktige ska besluta om kommunens budget för nästkommande år vid
sammanträdet i juni.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat frågan om tidpunkten för
kommunfullmäktiges beslut om budget för nästkommande år. Arbetsutskottet är överens
om att budgetbeslutet med fördel kan flyttas från sammanträdet i juni till fullmäktiges
sammanträde i september år 2016. Syftet med denna förändring är att de ekonomiska
förutsättningarna för nästkommande år har förtydligats ytterligare september månad.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Samtliga nämnder)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-04
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Dnr 2015/00387

Deltagande i projektet Ung Arena 9.0 med syfte att minska
ungdomsarbetslösheten

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska delta i projektet Ung Arena
9.0. Operativt ansvar för projektet åvilar sektor stöd och omsorg/
arbetsmarknadsenheten.
2. Kommunstyrelen beslutar att Erland Gustavsson är projektledare för projektet och att
Peter Lidström är delprojektledare och att Håcan Lundqvist är projektets ekonom.
Projektledare Erland Gustavsson har slutattesträtt för ekonomiska transaktioner inom
projektramen i Mariestad kommuns ekonomisystem.
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtalet för de norra kommunerna
i projektet, där ett eventuellt framtida underskott i projektet delas enligt föreslagen
procentfördelning.
4. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektets budget 2016-2019 enligt upprättat
förslag.
5. Kommunstyrelsen beslutar att projektet har rätt att göra upphandlingar med hjälp av
Mariestad kommuns upphandlingsenhet.
Bakgrund

Ung Arena är ett projekt med syfte att förstärka och utveckla samverkan mellan
kommunerna i Skaraborg och övriga samhällsaktörer, för att ungdomar mellan 15-24 år
som varken arbetar eller studerar snabbare skall finna en väg till arbete eller studier. I
projektet samarbetar Arbetsförmedling, Försäkringskassan, kommunerna,
samordningsförbunden och näringslivet.
Projektet har föregåtts av ett antal förstudier, både lokalt och regionalt. Förstudierna har
genomgående pekat på att samverkan mellan involverade parter är viktigt för att fler
ungdomar ska fullfölja grundskole- och gymnasiestudier. Det är även en förutsättning för
att ungdomar med särskilda behov ska erhålla rätt stöd och insats i rätt tid av rätt aktör för
att bli en del av arbetslivet och egenförsörjda.
Projektet har en analys och planeringsfas under perioden 2016-04-01 t.o.m. 2016-07-31.
Projektet påbörjar genomförandefasen 2016-08-01 och pågår med deltagare i 30 månader.
Projektet finansieras till hälften av de samverkande parterna och till hälften av ESF som
finansierar projektet med ett bidrag om ca 27Mkr. Finansieringen från kommunerna består
i att befintlig personal som möter målgruppen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Det ingår därmed inga kontanta medel i kommunernas medfinansiering. Det samma gäller
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dagersättning (försörjningsstöd/sjukpenning
aktivitetsstöd/aktivitetsersättning) för deltagarna som ingår i projektet räknas som
medfinansiering. Samordningsförbundens medfinansiering uppgår till 3 600 tkr.
Förklaring
Norra kommunerna: Mariestads kommun, Töreboda kommun, Gullspångs kommun.
Östra kommunerna: Skövde kommun, Falköpings kommun, Tidaholms kommun, Tibro
kommun, Hjo kommun, Karlsborgs kommun.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist samt projektledare Erland Gustavsson
2016-03-31, Deltagande i projektet Ung Arena 9.0 i syfte att minska
ungdomsarbetslösheten.
Samverkansavtal mellan Mariestads kommun och kommunerna Töreboda och Gullspång.
Förslag till budget för projektet Ung Arena 9.0.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Deltagande i projektet Ung Arena 9.0
med syfte att minska ungdomsarbetslösheten.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Kommunchef/Lars Arvidsson
Ekonomichef/ Jonas Eriksson, Lars Bergqvist
(Projektledare/Erland Gustavsson)
(Delprojektledare/ Peter Lidström)
(Controller/Håcan Lundqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-04
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Dnr 2016/00034

Yttrande över förslag till Avfallsföreskrifter inom AÖS
verksamhetsområde.

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun vill framhålla att AÖS aktivt ska verka för att avveckla latrintömning.
I övrigt har Mariestads kommun inget att erinra mot upprättat förslag till
Avfallsföreskrifter inom AÖS verksamhetsområde.
Bakgrund

AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) har upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter för
de kommuner som ingår i kommunalförbundet. Förslaget överlämnades till verksamhet
teknik för beredning.
Berörda avdelningar inom verksamhet teknik har erbjudits möjlighet att framföra
synpunkter. Verksamhet teknik har inget att erinra mot remitterat förslag till
Avfallsföreskrifter inom AÖS verksamhetsområde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 2016-04-21, Yttrande
över förslag till Avfallsföreskrifter inom AÖS verksamhetsområde.
Förslag till AÖS medlemskommuner 2016-03-24, Samrådsversion av avfallsföreskrifter för
Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över förslag till
Avfallsföreskrifter inom AÖS verksamhetsområde.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Avfallshantering Östra Skaraborg)
(Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-04
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Dnr 2016/00148

Kartläggning av yrkeskompetensen hos nyanlända

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att Arbetsmarknadsenheten, i samverkan
med Migrationsverket, påbörjar kartläggning av yrkeskompetensen hos nyanlända i
arbetsför ålder vid Migrationsverkets boenden samt övriga nyanlända.
2.
3. Kostnaden för kartläggningen om 500 tkr finansieras genom anslag ur det riktade
stadsbidrag om 21 000 tkr som kommunen har erhållit
4.
5. Arbetsutskottet ger chefen för arbetsmarknadsenheten i uppdrag att, i samråd med
administrativa chefen, genomföra vissa redaktionella förändringar i dokumentet som
därefter ska anmälas till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-03-23 kommunchefen i uppdrag att undersöka
möjligheten att, i samverkan med Migrationsverket, etablera en verksamhet för att
kartlägga yrkeskompetensen hos nyanlända flyktingar med syfte att kunna erbjuda relevanta
praktikplatser. Uppdraget överlämnades till arbetsmarknadschefen för beredning och
utförande.
Syftet med kartläggningen är att erbjuda relevanta praktikplatser och på sikt även
anställningar. Kartläggningen ska ske i samverkan med Migrationsverket vilket är
avgörande för att den ska bli framgångsrik. Om kartläggningen visar sig vara framgångsrik
bör en förlängning övervägas till att även innefatta verksamhet år 2017.
Migrationsverket ansvarar för att under asyltiden kartlägga vuxna asylsökandes
utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Migrationsverket ansvarar även för att
informera asylsökande, arbetsgivare och fackliga organisationer om möjligheten att
undantas från arbetstillstånd.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Joakim Stier samt chefen för sektor stöd och
omsorg Lotta Hjoberg 2016-04-20, Kartläggning på Migrationsverkets boenden och övriga
nyanlända.
Kartläggning på Migrationsverkets boenden.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Kartläggning av yrkeskompetensen
hos nyanlända.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-04
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Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Arbetsmarknadschef Joakim Stier)
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00149

Praktikplatsbank inom Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att arbetsmarknadsenheten, i enlighet
med tidigare uppdrag från arbetsutskottet, kommer att inrätta en praktikplatsbank.
2. Arbetsutskottet ger chefen för arbetsmarknadsenheten i uppdrag att, i samråd med
administrativa chefen, genomföra vissa redaktionella förändringar i dokumentet som
därefter ska anmälas till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-03-23 kommunchefen i uppdrag att ombesörja
att arbetsmarknadsenheten upprättar en praktikbank med 100-150 praktikplatser inom ett
flertal olika områden. Uppdraget överlämnades till arbetsmarknadschefen för beredning
och utförande.
Praktikplatsbank omfattar 100-150 tydliga praktikplatser inom kommunens olika sektorer.
I dag saknas tydlighet gällande inom vilka områden och antal platser som erbjuds. Genom
en praktikplatsbank kan Mariestads kommun effektivisera och bidra till att individen
snabbare kommer ut i praktik och på så sätt närmar sig arbetsmarknaden. För arbetsplatsen
blir det enklare att långsiktigt planera och förbereda gällande handledning och stöd.
Inrättandet av en praktikplatsbank skapar förutsättningar för att spara tid för arbetsplatsen
och för ansvarig praktiksamordnare. Det är även en fördel för individen som tydligare kan
välja en plats utifrån önskemål och behov. Praktikplatsbanken ska även ses som en viktig
del i Mariestads kommuns långsiktiga kompetensförsörjning. Praktikbanken ska bygga på
IT-verktyget www.praktikplatsen.se där det finns stående platser inom varje sektor där
arbetsuppgifter och förväntningar tydliggörs.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Joakim Stier samt chefen för sektor stöd och
omsorg Lotta Hjoberg 2016-04-20, Praktikplatsbank inom Mariestads kommun.
Förslag till Praktikplatsbank inom Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Praktikplatsbank inom Mariestads
kommun.
Expedierats till:
Arbetsmarknadschef Joakim Stier
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Administrative chefen Ola Blomberg
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr 2015/00432

Beslut om granskning: Detaljplan för Biblioteksparken, Mariestads
centralort

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Biblioteksparken ska
granskas enligt standardförfarande.
Bakgrund

Detaljplaneförslag för Biblioteksparken har varit föremål för samråd under tiden
2016-02-22 till och med 2016-04-01. Den har varit utskickad till ett flertal olika
remissinstanser och funnits tillgänglig i Stadshuset samt på kommunens hemsida.
Samrådet har ej föranlett några större revideringar av planhandlingarna. Inkomna
synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelsen.
Detaljplanen för del av Biblioteksparken syftar till att pröva lämpligheten att ta en bit
parkmark i anspråk för att möjliggöra byggnation för främst bostäder. Det upprättade
planförslaget möjliggör byggnation av ett flerbostadshus i upp till fem våningar
innehållande bostäder samt småskalig handel och verksamhet i bottenvåning. Detaljplanen
upprättas med standardförfarande enligt reglerna i PBL 2010:900.
Området ligger centralt i Mariestad cirka 500 meter från resecentrum. Planområdet
omfattar drygt en hektar mark som i söder gränsar till stadsbiblioteket, i väst till
Kinnekullebanan och stadsparken, i norr till parkeringen vid Östra Järnvägsgatan och i
öst till Mariehus seniorboende Eklövet.
Huvuddelen av ytorna inom planområdet utgörs idag av Biblioteksparken anlagd av
landshövding Cornelius Alexander Sjöcrona 1897.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2016-04-20, Beslut om granskning: Detaljplan för Biblioteksparken, Mariestads
centralort.
Detaljplan för Biblioteksparken, Mariestads centralort, Planbeskrivning
Detaljplan för Biblioteksparken, Mariestads centralort, Plankarta med planbestämmelser.
Detaljplan för Biblioteksparken, Mariestads centralort, Samrådsredogörelse.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om granskning: Detaljplan för
Biblioteksparken, Mariestads centralort.
Expedierats till:
Planarkitekt Maria Nilsson, Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/00462

Beslut om samråd: Förslag till detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m.,
Mariestad centralort

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att upprättat förslag till detaljplan för
Ladukärr 1:2 m.m. blir föremål för samråd.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att det i detaljplan för Bångahagen m.m.
Mariestads kommun (LMVbet: 1493-P7) finns mark planlagt för räddningsstation.
Berört markområde ligger sydost om Krontorpsrondellen.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återta arbetsutskottets beslut § 278/2015
punkten 2; att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
med syfte att etablera ny räddningsstation.
Bakgrund

Netto marknad Sverige AB inkom våren 2015 med förfrågan om etablering i anslutning till
Krontorpsrondellen. Det berörda markområdet är utanför planlagt område. För att
möjliggöra en etablering krävs att en detaljplan upprättas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-06-17 stadsplaneavdelningen i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Ladukärr 1:2 i syfte att möjliggöra etablering
av livsmedelsbutik.
Planområdet är beläget ca 2 km öster om Mariestad centrum och omfattar drygt 19 ha
skogs- och gatumark. Planområdet gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster till
Marieforsleden, i söder till skogsmark och i väster till stadsdelen Ladukärr. All mark inom
planområdet ägs av Mariestads kommun.
Planavtal har tecknats mellan stadsplaneavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt Stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik, Beslut om samråd: Förslag till detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad
centralort.
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad centralort, Behovsbedömning för MKB.
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad centralort, Plankarta med bestämmelser,
upprättad i april 2016

Justerandes signatur
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Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad centralort, Planbeskrivning, upprättad i april
2016
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad centralort, PM Geoteknik 150229
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik
planarkitekt Adam Johansson
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Dnr 3384

Information på sammanträdet
Tidplan för ombyggnation av biblioteket
Projektledare Thomas Johnsson informerar om tidplanen för renoveringen av
biblioteket.

Renovering av badhuset
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson informerar om de åtgärder som tidigare
planerats för att tillgänglighetsanpassa badhuset.
Kostnadsförslaget som ska upprättas ska innefatta två delar; en
tillgänglighetsanpassning av badhuset samt en utbyggnad med en
undervisningsbassäng m.m.

Kommunals löneavtal
Personalchef Stefan Wallenå informerar om det nya löneavtalet inom Kommunals
avtalsområde.

Kvarteret Kornet
Mark- och exploateringschef Erik Randén samt stadsplanechef Erik Randén informerar
om förutsättningarna för nyetableringar inom kv. Kornet.

Justerandes signatur
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Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Behov av nya förskoleavdelningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda behovet av nya
förskolevadelningar och så kallade ”slussavdelningar” inom förskoleverksamheten.
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Rapporter
Förhandling med Västra Götalandsregionen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) rapporterade att det kommer att genomföras en
förhandling de 8 maj med Västra Götalandregionen avseende medicinavdelningen på
Mariestads sjukhus.

Justerandes signatur
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