Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-21

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö,
onsdagen den 21 september 2016 kl 8:00-16.00
Sammanträdet ajournerades 12.15-13.15

Beslutande

Johan Abrahamsson
Rune Skogsberg
Ida Ekeroth
Henrik Karlsson
Janne Jansson

Övriga deltagare

(M)
(C)
(S)
(-)
(S)

Björn Fagerlund
(M)
Jan Hallström
(L)
Sven-Inge Eriksson (M)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson
(S)
Lars Arvidsson
Jonas Eriksson
Annika Kjellkvist
Lars Sylvén
Kristofer Svensson
Adam Johansson
Johan Walfridsson
Lotta Hjoberg
Stefan Wallenå
Katarina Lindberg
Elisabeth Westberg
Magnus Persson
Jan Larsson
Ola Blomberg

Sida 1

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Vice ordf. miljö- och byggnadsnämnden § 379
Ordförande socialnämnden § 378
Vice ordf. tekniska nämnden § 377
Ordförande tekniska nämnden § 377
Kommunchef
Ekonomichef §§ 378-379, §§ 381-382, § 383
Miljö- och byggnadschef § 379
Handläggare § 379
Chef sektor samhällsbyggnad § 377, § 380
del av § 386 och 388
Planarkitekt § 380
Säkerhetssamordnare § 376
Chef sektor stöd och omsorg § 378, § 382
Chef sektor ledning § 382
Chef sektor utbildning § 382
Ekonom § 377
Fasighetsförvaltare § 377
Parkchef § 377
Sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

366-388

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-09-21

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-09-21

Anslagsdatum

2016-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-10-19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-21

Sida 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 366

Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
1. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att ge miljö- och byggnadschefen i uppdrag
att etablera en organisatorisk struktur som även innefattar ansvar för det
strategiska miljöarbetet. En avrapportering ska ske i januari 2017 om hur arbetet
fortskrider och om hur arbetet ska kunna utvecklas. (KS 2014/183)
2. Skrivelse från projektledare Ulrika Lindahl. Svarspolicy och budskap om
ElectriVillage inför Speed Art Design och i andra sammanhang. (KS 2016/179)
3. Götene kommun. Svar på fråga om medfinansiering av Kinnekullebanan. Götene
kommun ställer sig positiva till att medfinansiera en tur på Kinnekullebanan i
enlighet med förfrågan från Gullspångs kommun. (KS 2016/306)
4. Skrivelse från Stadsjuristen till Stellan Sundler. Stellan Sundler har i en skrivelse
önskat ett förtydligande av kommunstyrelsens beslut avseende
skadeståndsanspråk med anledning av planerad byggnation vid Västra Ekudden.
Stadsjuristen har i en skrivelse förtydligat argumenten för avslag på begäran om
skadestånd. (KS 2013/114).
5. Västra Götalandsregionen. Skrivelse; Stoppa nedmonteringen av regionala
järnvägar.

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 367

Dnr 2016/00002

Inbjudningar
1. Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden. Inbjudan till konferensen
Framtid Västra Götaland, en heldag om hur vi tillsammans kan säkra tillväxt och
hållbar utveckling genom att ta tillvara kompetensen hos personer med utländsk
bakgrund den 11 november 2016 i Göteborg.
2. KommunForskning i Västsverige. Inbjudan till KFi-dagen den 25 november 2016
i Göteborg.
3. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till konferensen Hur kan vi i Västra
Götaland vara med och bygga upp ett nytt totalförsvar? Den 15-16 december
2016 i Göteborg.
4. Skaraborgs kommunalförbund, Skövde kommun m.fl. Inbjudan till eförvaltningsdagen i Skaraborg den 29 september 2016 i Skövde.
5. Elmia Framtidsforum. Inbjudan till Konferensen för det svenska lantbruket den
18-19 oktober 2016 i Jönköping.

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 368

Dnr 2016/00336

Synpunkter på förslag till reviderat samverkansavtal för
gemensam teknisk nämnd

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på förslag till
samverkansavtal för gemensam teknisk nämn:
Andra stycket under § 5 ”Egendom- Fast egendom” bör strykas då arbetet inte
genomförs på detta sätt.
De kapitalkostnader som härrör från sådana anläggningar i Töreboda och Gullspångs
kommun skall faktureras Mariestad regelbundet, då det är där som den totala
kostnaden ska ligga.
Kommunstyrelsen föreslår att rubriken ”Egendom- Kartdatabas” under § 5 bör strykas
då den samlade kartdatabasen ägs av Mariestads kommun.
Kartdatabas
Kommunernas samlade grundläggande kartdatabaser (primärkartverket) skall ägandemässigt kvarstå i respektive medlemskommuns ägo. Tekniska nämnden skall dock äga
fulla rättigheter att nyttja dessa kartdatabaser och tillgodogöra sig de externa
nyttjanderättsavgifter som uppstår i enskilt ärende i anslutning till nämndens
verksamhet.
Om samverkansavtalet upphör att gälla skall överlåten egendom återgå till respektive
medlemskommun.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument. Syftet har därmed
varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och reglementen för respektive
nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende struktur och innehåll.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 368

Nämndernas och kommunstyrelsernas synpunkter ska vara administrativa enheten i
Mariestads kommun tillhanda senast 2016-10-20. Avsikten är att MTG-styrgrupp vid
sammanträdet 2016-10-26, med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma
nämndernas samt egna styrpunkter, ska fastställa förslag till reviderade
samverkansavtal och reglementen. MTG-styrgrupp kommer därefter att
rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun att anta
upprättade förslag till reviderade samverkansavtal och reglementen för de
gemensamma nämnderna.
Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och reglementen ska gälla från och
med den 1 januari 2017.
Underlag för beslut

Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd.
Befintligt samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Synpunkter på förslag till
reviderat samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 369

Dnr 2016/00342

Synpunkter på förslag till reviderat samverkansavtal för
gemensam miljö- och byggnadsnämnd

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument. Syftet har
därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och reglementen för
respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende struktur och
innehåll.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Nämndernas och kommunstyrelsernas synpunkter ska vara administrativa enheten i
Mariestads kommun tillhanda senast 2016-10-20. Avsikten är att MTG-styrgrupp vid
sammanträdet 2016-10-26, med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma
nämndernas samt egna styrpunkter, ska fastställa förslag till reviderade
samverkansavtal och reglementen. MTG-styrgrupp kommer därefter att
rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun att anta
upprättade förslag till reviderade samverkansavtal och reglementen för de
gemensamma nämnderna.
Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och reglementen ska gälla från och
med den 1 januari 2017.
Underlag för beslut

Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 369

Befintligt samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Synpunkter på förslag till
reviderat samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-09-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 370

Dnr 2016/00340

Synpunkter på förslag till reviderat samverkansavtal för
gemensam IT-nämnd

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till reviderat
samverkansavtal för gemensam IT-nämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument. Syftet har
därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och reglementen för
respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende struktur och
innehåll.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Nämndernas och kommunstyrelsernas synpunkter ska vara administrativa enheten i
Mariestads kommun tillhanda senast 2016-10-20. Avsikten är att MTG-styrgrupp vid
sammanträdet 2016-10-26, med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma
nämndernas samt egna styrpunkter, ska fastställa förslag till reviderade
samverkansavtal och reglementen. MTG-styrgrupp kommer därefter att
rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun att anta
upprättade förslag till reviderade samverkansavtal och reglementen för de
gemensamma nämnderna.
Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och reglementen ska gälla från och
med den 1 januari 2017.
Underlag för beslut

Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam IT-nämnd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 370

Befintligt samverkansavtal för gemensam IT-nämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Synpunkter på förslag till
reviderat samverkansavtal för gemensam IT-nämnd.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 371

Dnr 2016/00337

Synpunkter på förslag till reviderat samverkansavtal för
gemensam lönenämnd

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam lönenämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument. Syftet har
därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och reglementen för
respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende struktur och
innehåll.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Nämndernas och kommunstyrelsernas synpunkter ska vara administrativa enheten i
Mariestads kommun tillhanda senast 2016-10-20. Avsikten är att MTG-styrgrupp vid
sammanträdet 2016-10-26, med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma
nämndernas samt egna styrpunkter, ska fastställa förslag till reviderade
samverkansavtal och reglementen. MTG-styrgrupp kommer därefter att
rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun att anta
upprättade förslag till reviderade samverkansavtal och reglementen för de
gemensamma nämnderna.
Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och reglementen ska gälla från och
med den 1 januari 2017.
Underlag för beslut

Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam lönenämnd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 371

Befintligt samverkansavtal för gemensam lönenämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Synpunkter på förslag till
reviderat samverkansavtal för gemensam lönenämnd.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Karlsborgs kommun
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 372

Dnr 2016/00335

Synpunkter på förslag till reviderat reglemente för gemensam
teknisk nämnd

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till reviderat reglemente
för gemensam teknisk nämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument. Syftet har
därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och reglementen för
respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende struktur och
innehåll.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Nämndernas och kommunstyrelsernas synpunkter ska vara administrativa enheten i
Mariestads kommun tillhanda senast 2016-10-20. Avsikten är att MTG-styrgrupp vid
sammanträdet 2016-10-26, med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma
nämndernas samt egna styrpunkter, ska fastställa förslag till reviderade
samverkansavtal och reglementen. MTG-styrgrupp kommer därefter att
rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun att anta
upprättade förslag till reviderade samverkansavtal och reglementen för de
gemensamma nämnderna.
Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och reglementen ska gälla från och
med den 1 januari 2017.
Underlag för beslut

Förslag till reviderat reglemente för gemensam teknisk nämnd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 372

Befintligt reglemente för gemensam teknisk nämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Synpunkter på förslag till
reviderat reglemente för gemensam teknisk nämnd.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 373

Dnr 2016/00341

Synpunkter på förslag till reviderat reglemente för gemensam
miljö- och byggnadsnämnd

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till reviderat reglemente
för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument. Syftet har
därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och reglementen för
respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende struktur och
innehåll.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Nämndernas och kommunstyrelsernas synpunkter ska vara administrativa enheten i
Mariestads kommun tillhanda senast 2016-10-20. Avsikten är att MTG-styrgrupp vid
sammanträdet 2016-10-26, med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma
nämndernas samt egna styrpunkter, ska fastställa förslag till reviderade
samverkansavtal och reglementen. MTG-styrgrupp kommer därefter att
rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun att anta
upprättade förslag till reviderade samverkansavtal och reglementen för de
gemensamma nämnderna.
Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och reglementen ska gälla från och
med den 1 januari 2017.
Underlag för beslut

Förslag till reviderat reglemente för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 373

Befintligt reglemente för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Synpunkter på förslag till
reviderat reglemente för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-21

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 374

Dnr 2016/00339

Synpunkter på förslag till reviderat reglemente för gemensam
IT-nämnd

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till reviderat reglemente
för gemensam IT-nämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument. Syftet har
därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och reglementen för
respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende struktur och
innehåll.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Nämndernas och kommunstyrelsernas synpunkter ska vara administrativa enheten i
Mariestads kommun tillhanda senast 2016-10-20. Avsikten är att MTG-styrgrupp vid
sammanträdet 2016-10-26, med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma
nämndernas samt egna styrpunkter, ska fastställa förslag till reviderade
samverkansavtal och reglementen. MTG-styrgrupp kommer därefter att
rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun att anta
upprättade förslag till reviderade samverkansavtal och reglementen för de
gemensamma nämnderna.
Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och reglementen ska gälla från och
med den 1 januari 2017.
Underlag för beslut

Förslag till reviderat reglemente för gemensam IT-nämnd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 374

Befintligt reglemente för gemensam IT-nämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Synpunkter på förslag till
reviderat reglemente för gemensam IT-nämnd.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-21

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 375

Dnr 2016/00338

Synpunkter på förslag till reviderat reglemente för gemensam
lönenämnd

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till reviderat reglemente
för gemensam lönenämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument. Syftet har
därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och reglementen för
respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende struktur och
innehåll.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Nämndernas och kommunstyrelsernas synpunkter ska vara administrativa enheten i
Mariestads kommun tillhanda senast 2016-10-20. Avsikten är att MTG-styrgrupp vid
sammanträdet 2016-10-26, med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma
nämndernas samt egna styrpunkter, ska fastställa förslag till reviderade
samverkansavtal och reglementen. MTG-styrgrupp kommer därefter att
rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun att anta
upprättade förslag till reviderade samverkansavtal och reglementen för de
gemensamma nämnderna.
Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och reglementen ska gälla från och
med den 1 januari 2017.
Underlag för beslut

Förslag till reviderat reglemente för gemensam lönenämnd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 375

Befintligt reglemente för gemensam lönenämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Synpunkter på förslag till
reviderat reglemente för gemensam lönenämnd.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Karlsborgs kommun
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-21

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 376

Dnr 2016/00133

Samverkansöverenskommelse mellan Mariestads kommun och
polisen 2016-2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till samverkansöverenskommelse
mellan Mariestads kommun och polismyndigheten för åren 2016-2017.
Bakgrund

Mariestads kommun har, tillsammans med Töreboda kommun, sedan tidigare ett
samverkansavtal med polismyndigheten. Avtalstiden är åren 2014-2015. Med anledning
av omorganisationen inom polismyndigheten har inget nytt avtal tecknats. Det tidigare
avtalet har därför löpt vidare.
Det upprättade förslaget till samverkansöverenskommelse för åren 2016-2017 bygger
vidare på det tidigare avtalet. Skillnaden är att Mariestad, Töreboda och Gullspång
tecknar separata överenskommelser med polismyndigheten.
Fokusområden för perioden 2016-2017 är: våld i nära relationer, Ungdomar i riskzon
och unga kriminella, Yrkes- och livsstilskriminella samt Trafiksäkerhet och trafikbrott
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-05 att återremittera ärendet då
polisen hade framfört att de ville revidera och likrikta arbetsprocessen för att upprätta
samverkansöverenskommelser med kommunerna.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Johan Walfridson 2016-05-18,
Samverkansöverenskommelse mellan Mariestads kommun och polisen.
Förslag till Samverkansöverenskommelse 2016-2017 mellan Mariestads kommun och
polismyndigheten Region väst, Polisområde Skaraborg.
Förslag till Handlingsplan 2016-2017 mellan Mariestads kommun och
polismyndigheten Region väst, Polisområde Skaraborg.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-05-18,
Samverkansöverenskommelse mellan Mariestads kommun och polisen.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Säkerhetssamordnare Johan Walfridsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-21

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 377

Dnr 2015/00433

Dialogmöte med tekniska nämndens presidium

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-12-09 att genomföra dialogmöten
med tekniska nämndens presidium kl. 13.15–14.45 vid följande tillfällen under år 2016;
17 februari, 18 maj, 21 september samt den 7 december.
Vid dagens sammanträde diskuterades bl.a. följande frågor:
Delårsbokslut och prognos 3
Ekonom Elisabeth Westberg informerar om prognos 3 för tekniska nämndens
verksamheter. Diskussion fördes om nämndens ekonomiska förutsättningar.
Lägesrapport, framtidsinriktning EPC
Fastighetsförvaltare Magnus Persson informerar om pågående och planerade
EPC-projekt.
Bodarna i inre hamnen
Ordförande Johan Abrahamsson informerar om att arbetsutskottet tidigare under
sammanträdet beslutat om att tekniska nämnden ska administrera och ansvara för
uthyrningen, inklusive hyreskön, av bodarna i inre hamnen. Arbetsutskottets beslut
gäller under förutsättning att styrelsen i AB Stadens Hus beslutar att överlämna detta
ansvar till Mariestads kommun.
Information om parkverksamheten
Parkchef Jan Larsson inleder med att presentera sig själv. Därefter informerar
parkchefen om parkverksamheten idag och i framtiden.
Underlag för beslut

Muntlig information/diskussion på sammanträdet.
Expedierats till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 378

Dnr 2016/00140

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 3

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen anmodar socialnämnden att omedelbart översända åtgärdsplanen
som är kopplat till nämndens beslut med anledning av underskott i prognos 3.
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-07 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 2016-09-21.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2016 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Åtgärdsplan för socialnämndens
verksamhet med anledning av underskott i prognos 3.
Power-point presentation på sammanträdet, Beslutade besparingar Socialnämnden.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Socialnämnden)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 379

Dnr 10067

Redovisning av miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska
underlag för prognos 3

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att regelbundet träffa miljö- och
byggnadsnämndens presidium för att diskutera budget och verksamhet. Det första
dialogmötet ska genomföras i januari 2017.
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-07 att kalla presidiet för miljöoch byggnadsnämnden för en redovisning av varför nämnden inte uppnår de intäkter
inom miljöbalkens område som beslutats i budget. Miljö- och byggnadsnämnden skulle
även redovisa underlagen till det prognostiserade nollresultatet för innevarande år.
Presidiet för miljö- och byggnadsnämnden kallades till arbetsutskottets sammanträde
2016-09-21
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2016 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Redovisning av miljö- och
byggnadsnämndens ekonomiska underlag för prognos 3.
Expedierats till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomichef Jonas Eriksson
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 380

Dnr 2016/00346

Beslut om uppdrag: Detaljplan för del av Mariestads hamn,
Mariestad centralort

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för del av Mariestads hamn, Mariestad centralort.
Bakgrund

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2013-01-17diskuterades en
etablering av ställplatser för husbilar samt servicebyggnad på hamnplanen. Vid denna
tidpunkt fanns en anordnad ställplats söder om Hamnmagasinet som avsågs vara i drift
till dess att kvarteret bebyggts.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-11att avsätta 350 tkr av kommunstyrelsens
investeringsmedel för anordnande av ca 30 ställplatser för husbilar samt
servicebyggnad i hamnen.
Mariestads kommun utsågs av intresseorganisationen Husbilsklubben.se till årets
husbilskommun 2016. Som följd av utmärkelsen väntades antalet husbilsgäster öka
varför kommunstyrelsens arbetsutskotts 2016-05-18 gav kommunchefen i uppdrag att
identifiera lämpliga områden för tillfällig användning för ställplats. Platserna var
ämnade att hänvisas till när det var full beläggning på befintligt anordnade ställplatser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-05-25 sektor samhällsbyggnad i uppdrag att
anordna tillfälliga ställplatser i anslutning till befintliga ställplatser i yttre hamnen, på
Karlsholmes parkering vid Strandvägen samt på VänerEnergis parkering. Till säsongen
2016 genomfördes dels kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att tillskapa fler
ställplatser.
Bygglovhantering och behov av planläggning
Stadsplanechefen har bedömt att anordnande av ställplatser är en bygglovspliktig
åtgärd varför den bör ha planstöd för att beviljas. Inom det område som ställplatser
iordningsställts på hamnplan är ändring och utvidgning av stadsplanen för del av
hamnområdet i Mariestad (16-MAF-1056) gällande plan, i vilken marken har reglerats
till hamnändamål. För att bevilja bygglov för ställplats bör dock marken vara planlagd
för parkeringsändamål.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2016-09-07, Beslut om
uppdrag: Detaljplan för del av Mariestads hamn, Mariestad centralort.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 380

Karta med föreslagen planområdesgräns tillhörande detaljplan för del av Mariestads
hamn 2016-09-06.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om uppdrag: Detaljplan
för del av Mariestads hamn, Mariestad centralort.
Expedierats till:
Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-21

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 381

Dnr 2016/00039

Kommunstyrelsens mål år 2017

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om följande åtta mål för styrelsens
verksamheter år 2017:
Nämndmål 1
Bostadsförsörjningsplan klar som innehåller 2000 bostäder, infrastruktur kring
samhällsplanering (förskola, skola, cykelbanor).
Etappmål: Bostadsförsörjningsplan klar 2017 (ingår som del i ÖP).
Nämndmål 2
Handlingsplan och överenskommelse om fördjupat samarbete kring Göta kanal klar.
Nämndmål 3
Öka antalet eftergymnasiala utbildningsplatser – YH och högskole/universitetsutbildningar.
Etappmål: fyra nya YH- alternativt distansutbildningar på universitets- och
högskolenivå.
Nämndmål 4
Skapa Electrivillage – industriell förnyelse Mariestad, inklusive logistikhubb och
samarbetet mellan Lunds universitet och näringslivet i Mariestad.
Nämndmål 5
Främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapandeförmågor, främja läslust på fritiden
Etappmål: Alla enheter inom kulturavdelningen skapar aktiviteter som stärker ungas
initiativ och uppväxtortens identitet.
Nämndmål 6
Ökad skötsel och samordning av kommunens besöksmål. Skärgård, naturhamnar och
ställplatser.
Etappmål: Påbörjat arbete med enklare upprustning av vissa badplatser och
naturhamnar (grillar, avfallshantering, sittplatser m.m.).
Nämndmål 7
Skapa innovativa former för att ta sig an integrationsfrågan kopplat till behov av
kompetens i befintligt näringsliv och till nyföretagande.
Etappmål: Skapa en långsiktig struktur för samverkan mellan arbetsmarknadens parter.
Nämndmål 8
Ta fram en strategi för att marknadsföra Mariestad som en attraktiv ort för
företagsetableringar och bostäder.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-21

Sida 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 381

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen och ekonomichefen i uppdrag
att, om möjligt, ytterligare förtydliga och konkretisera ovanstående mål inför slutligt
beslut i kommunfullmäktige.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan Hur kan nämnden/styrelsen
bidra till förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem
mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden. Kommunstyrelsen har att
formulera åtta mål varav tre avser kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Detta sker
i samband med budgetarbetet för att säkerställa att det finns resurser att genomföra
målen.
Kommunstyrelsen ska besluta om åtta mål för verksamheten för år 2017. Tre av målen
ska avse kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Detta sker i samband med
budgetarbetet för att säkerställa att det finns resurser att genomföra målen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-01 att mål för kommunstyrelsens
verksamheter ska arbetas fram inom fokusområdena boende, besöksmål, lärande,
kommunikation och ungdomar. Arbetsutskottet beslutade även om nedanstående nio
målområden för kommunstyrelsens mål år 2017.
Förslag till nämndmål 1:
Bostadsförsörjningsplan klar som innehåller 2000 bostäder, infrastruktur kring
samhällsplanering (förskola, skola, cykelbanor).
Etappmål: Bostadsförsörjningsplan klar 2017 (ingår som del i ÖP).
Förslag till nämndmål 2:
Handlingsplan och överenskommelse om fördjupat samarbete kring Göta kanal klar.
Förslag till nämndmål 3:
Öka antalet eftergymnasiala utbildningsplatser – YH och högskole/universitetsutbildningar.
Etappmål: fyra nya YH- alternativt distansutbildningar på universitets- och
högskolenivå.
Förslag till nämndmål 4:
Skapa Electrivillage – industriell förnyelse Mariestad.
Förslag till nämndmål 5:
Främja att vårt levande kulturarv, används och utvecklas. T.ex. framtagande och
underhåll av lekplatser/kommunala fastigheter på ett konstnärligt sätt
Etappmål: Ta fram en handlingsplan för mindre konstevent som beskriver konstnärlig
utsmyckning av nya bostadsområden och potentiella turistattraktioner så de kan
stärkas. Handlingsplanen ska ha en 3-5 års framåtriktat perspektiv.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Förslag till nämndmål 6:
Främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapandeförmågor, främja läslust på fritiden
Etappmål: Alla enheter inom kulturavdelningen skapar aktiviteter som stärker ungas
initiativ och uppväxtortens identitet.
Förslag till nämndmål 7:
Ökad skötsel och samordning av kommunens besöksmål. Skärgård, naturhamnar och
ställplatser.
Etappmål: Påbörjat arbete med enklare upprustning av vissa badplatser och
naturhamnar (grillar, avfallshantering, sittplatser m.m.).
Förslag till nämndmål 8:
Skapa innovativa former för att ta sig an integrationsfrågan kopplat till behov av
kompetens i befintligt näringsliv och till nyföretagande.
Etappmål: Skapa en långsiktig struktur för samverkan mellan arbetsmarknadens parter.
Förslag till nämndmål 9:
Ta fram en strategi för att marknadsföra Mariestad som en attraktiv ort för
företagsetableringar och bostäder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-15 att överlämna förslagen till
målområden till de politiska partierna för behandling och ställningstagande inför beslut
i samband med att kommunfullmäktige antar budgeten i september.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-07 att arbeta vidare med att
kvalitetssäkra nämndens mål för år 2017. Ärendet återkommer på arbetsutskottets
sammanträde 2016-09-21.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-09-21, Kommunstyrelsens
mål år 2017.
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonom Kathrin Hurtig
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Dnr 2016/00051

Utvärdering av Mariestads kommuns deltagande i Kommuners
Kvalitet i Korthet (KKiK)

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun även
fortsättningsvis ska delta i Sveriges kommuner och Landstings (SKL) årliga
undersökning Kommuner Kvalitet i Korthet (KKiK). De delar i undersökningen
som medför en kostnad minskas ned till färre tillfällen enligt följande:
-

Tillgänglighets- och servicemätningen (telefoni/e-post/bemötande) genomförs
vartannat år parallellt med undersökningen Insikten (kommunernas
myndighetsutövning).

-

Medborgarundersökningen avgränsas till att genomföras en gång per mandatperiod. Den totala kostnaden för att delta i KKiK under en mandatperiod
uppgår då till 163 tkr (nuvarande kostnad är 266 tkr).

2. Kommunstyrelsen beslutar att, i början av en mandatperiod, utse en mindre grupp
förtroendevalda och tjänstemän som ska analysera trender samt lämna förslag till
ett antal områden som kommunen ska förbättra under mandatperioden Gruppen
ska även analysera trender avseende medborgarundersökningen samt lämna
förslag till hur materialet ska användas
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-04-19 kommunchefen i uppdrag att
utvärdera kommunens deltagande i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK).
Uppdraget överlämnades till kvalitetschefen för beredning. Utvärderingen har
genomförts i form av en webbenkät som skickats ut till kommunstyrelsens ledamöter
och berörda tjänstemän under perioden den 8 juli – 12 augusti 2016.
Sedan år 2012 deltar Mariestads kommun i den årliga undersökningen Kommuners
Kvalitet i Korthet (KKiK). Motiveringen till att delta har varit ”som ett led i att styra
mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna”.
KKiK är öppna jämförelser mellan kommuner i Sverige och består av ett antal
kunskaps-områden som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet.
Resultatrapporten beskriver hur Mariestad ligger till avseende t.ex. svarstid på
telefon/e-post, bemötande, skolresultat, service inom äldreomsorg och socialtjänst
med mera. Antalet deltagande kommuner ökar för varje år. Vid starten 2007 deltog 40
kommuner i undersökningen, år 2015 deltog 240 kommuner.
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar för undersökningen och bjuder in
kommunens ansvariga tjänstemän och politiker till årliga informationsträffar. Källor till
resultaten hämtas från SKL:s egna undersökningar, externa parter, Socialstyrelsen,
Skolverket, SCB, Dagens samhälle, Företagsbarometern, Försäkringskassan, Avfall
Sverige, Miljöfordon Syd, Insikten, Medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index samt
kommunernas egna undersökningar.
KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem
områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en
del i styrning och verksamhetsutveckling samt i dialogen med invånarna.
Mätningen sker inom följande fem områden:
-

Kommunens tillgänglighet
Trygghetsaspekter i kommunen
Medborgarens delaktighet och kommunens information
Kommunens effektivitet
Kommunen som samhällsutvecklare
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kostnad för att delta fullt ut i Kommuners Kvalitet i Korthet
Undersökning

Kostnad baserad på kommunstorlek

Medborgarundersökning
68 000 kr.
Insikten (vartannat år)
25 000 – 30 000 kr.
Extern part som gör tillgänglighets15 900 – 17 500 kr.
undersökningen (telefoni/e-post/bemötande)
Medborgarundersökningen har hittills gjorts vartannat år till en kostnad av 68 tkr/år.
Från medborgarundersökningen hämtas resultat till tre-fyra mått.
Medborgarundersökningen ger även möjlighet till unika tilläggsfrågor.
Undersökningen Insikten (servicemätning av kommunernas myndighetsutövning)
beställs av sektor samhällsbyggnad och genomförs vartannat år. Den kostar ca 30 tkr.
Fördelar med Insikten:
-

Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för.
Det är bara företag som varit i kontakt med kommunen som deltar.
Resultatet utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.
Upprepade enkäter ger en möjlighet till jämförelse över tid.

Tillgänglighets- och servicemätningen har hittills gjorts varje år. Syftet med mätningen
är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet avseende svarstider via e-post, hur stor
andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt
svar på en enkel fråga samt få kunskap om kvalitén på bemötande vid telefonkontakt
med kommunen. Kostnaden är 17 500 kr per år.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2016-08-11, Utvärdering av Mariestads
kommuns deltagande i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK).
Utvärdering av Mariestads kommuns deltagande i Kommuners Kvalitet i Korthet
(KKiK).
Enkätundersökning gällande Mariestads kommuns deltagande i KKiK.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Utvärdering av Mariestads
kommuns deltagande i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK).
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
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Dnr 2016/00348

Information:
Delårsrapport 2016 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen och ekonomichefen i uppdrag att
bjuda in kommunstyrelsernas ordförande i samtliga medlemskommuner inom
Räddningstjänsten Östra Skaraborg för att diskutera kostnadsutvecklingen och det
ekonomiska underskottet inom kommunalförbundet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott framförde vid sammanträdet 2016-09-07 önskemål
om en mer detaljerad redogörelse av delårsrapporten år 2016 för Räddningstjänsten
Östra Skaraborg.
Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om delårsrapporten år 2016 för
Räddningstjänsten Östra Skaraborg på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Information: Delårsrapport 2016
för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Delårsrapport 2016 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
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Dnr 2016/00309

Yttrande över indelningskommitténs delbetänkande Regional
indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund

På uppdrag av regeringen har indelningskommittén upprättat delbetänkandet Regional
indelning – tre nya län. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
betänkandet.
Regeringen gav 2015-07-02 indelningskommittén direktiv att föreslå en ny läns- och
landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting.
Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som medför
bestående fördelar. Direktiven innefattade även att genomföra den utredning som
krävs för indelningsändringar.
Vidare ska indelningskommittén föreslå hur landsting ska tilldelas det regionala
utvecklingsansvaret. Kommittén ska analysera vissa frågor kopplade till
länsstyrelsernas verksamhet samt analysera och beakta hur länsstyrelser och andra
statliga myndigheter kan samverka med de nya landstingen.
Enligt direktiven ska indelningskommittén lämna förslag på en ny indelning som kan
träda i kraft den 1 januari 2023. Om det är möjligt att genomföra några
indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén föreslå
detta i ett delbetänkande.
I detta delbetänkande lämnas förslag som, för landstingens del, kan träda i kraft den 1
januari 2019. I slutbetänkandet kommer kommittén att återkomma med
indelningsförslag för resten av landet samt i frågor som kan beröra samtliga län och
landsting på andra sätt än i fråga om indelningsändring. Indelningskommittén
återkommer även i slutbetänkandet med frågor som rör statliga myndigheters regionala
indelning.
Indelningskommittén har haft fyra utgångspunkter för en ny indelning i län och
landsting. Dessa utgångspunkter är:

Justerandes signatur

-

Jämnstarka län och landsting.

-

Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling.
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-

Förmåga att ansvara för det regionala hälso- och sjukvårdssystemet inklusive
regionsjukvården.

-

Utgå från befintliga samverkansmönster.

För att ta vara på hela landets resurser och skapa förutsättningar för utveckling och
tillväxt i hela landet är kommitténs bedömning att sex regioner skapar en sådan
utvecklingskraft att tillväxt kan ske i hela landet. Det innebär en indelning av Sverige i
mer jämnstarka län och landsting med verklig förmåga att fullgöra sina uppdrag.
På detta sätt skapas förutsättningar att bygga strukturer för regional utveckling och
mer jämlika förutsättningar att ta ansvar för hälso- och sjukvård.
Detta delbetänkande innefattar förslag till att etablera tre av de sex ”storregioner” som
föreslås. Indelningskommittén föreslår att nedanstående tre indelningsändringar ska
genomföras redan den 1 januari år 2019.
Norrlands län
En sammanläggning av de fyra nordligaste länen, Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län och landstingen i dessa län. Därmed uppnås en
tillräcklig styrka för att ansvara för sjukvården i landstinget samt resurser för ett
effektivt regionalt utvecklingsarbete.
Svealands län
Ett bildande av Svealands län bestående av dagens Dalarnas, Gävleborgs,
Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. De kan då utgöra en stark
samarbetspart till bland annat Stockholms län. Detta område har inom hälso- och
sjukvårdsområdet länge samverkat inom ramen för den något större Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion.
Västra Götalands län
Dagens Västra Götalands län och Värmlands län läggs samman i ett nytt Västra
Götalands län. Detta knyter samman näringslivet runt Vänern och bygger vidare på
befintliga samarbeten samt ger förutsättningar för ett gemensamt samarbete med
Norge.
Förslag avseende resterande tre regioner samt statliga myndigheters regionala indelning
kommer att behandlas i slutbetänkandet. Avsikten är att dessa förändringar ska
genomföras från och med den 1 januari år 2023.
Underlag för beslut

SOU 2016:48, Delbetänkande av indelningskommittén, Regional indelning – tre nya
län.
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Skrivelse upprättrad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-07-14,
Sammanfattning av indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya
län.
Skrivelse upprättrad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-07-18, Yttrande över
indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län.
Expedierats till:
Regeringskansliet, Finansdepartementet
Administrative chefen Ola Blomberg
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Dnr 2015/00421

Hyresavtal för serviceboende inom kvarteret Korallen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till hyresavtal med AB
Andersson Fastigheter i Mariestad, 556677-9228.
Arbetsutskottet noterar att det kan ske en mindre avvikelse från hyresbeloppet då det
är en partneringprocess.
Bakgrund

Socialnämnden har aktualiserat behovet av ytterligare serviceboende. Behovet har
uppkommit då befintliga servicebostäder har omfattande brister i brandskyddet.
En partneringupphandling av ett koncept med servicebostäder om 12 lägenheter
genomfördes under slutet av år 2015. AB Andersson Fastigheter i Mariestad vann
upphandlingen.
Lägenhetsytorna i Korallen är något större än motsvarande ytor i kv. Fräsen. Detta
beror på behov som framfördes vid möte med anhöriga, boende och personal och
som beaktades vid framtagandet. Det finns även ett behov av en större lägenhet för
personal och för samvaro med de boende på Korallen då det bor fler personer på detta
boende.
Hyresnivån i avtalet ger en kvadratmeterkostnad per år om ca 1 893 kronor. Det ger en
årlig hyra om totalt 1 321 314 kronor.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2016-09-11, Hyresavtal för
serviceboende inom kvarteret Korallen.
Förslag till hyresavtal för stödboende inom kvarteret Korallen.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Hyresavtal för serviceboende
inom kvarteret Korallen.
Expedierats till:
Exploateringschef Erik Randén
Sektor stöd och omsorg
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Dnr 3384

Information på sammanträdet

Bodar i hamnen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tekniska nämnden ska administrera och
ansvara för uthyrningen, inklusive hyreskön, av bodarna i inre hamnen.
Beslutet gäller under förutsättning att styrelsen i AB Stadens Hus beslutar att
överlämna detta ansvar till Mariestads kommun.

Studiebesök systemlösning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-07 att, gemensamt med samtliga
nämndpresidier, presidierna i de kommunala bolagen, kommunfullmäktiges presidium
och berörda tjänstemän, besöka en testanläggning för elektrolys (vätgas) i en vanlig
villa i Göteborg. I samband med studiebesöket ska även tid avsättas för en
övergripande diskussion om den fortsätta utvecklingen av Electrivillage. Studiebesöket
ska genomföras den 3 oktober.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att de kostnader som uppkommer med
anledning av studiebesöket ska finansieras inom ramen för Electrivillage.

Riksintresse för friluftslivet

Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson informerar om länsstyrelsens
remiss avseende riksintresse för friluftslivet som berör tre områden inom Mariestads
kommun. Ärendet är under beredning och kommer att underställas arbetsutskottet för
beslut vid nästa sammanträde 2016-10-05.
Extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra ett extra sammanträde den 23
september kl. 14.30 i sammanträdesrum Torsö.
Expedierats till:
Tekniska nämnden
Ekonomichef Jonas Eriksson
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Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Timmergården – Göteborgs universitet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunchefen ska återkomma
med förslag på etablering av en timmergård i Vadsbogymnasiets lokaler.

Barnomsorg i Kronoparksskolan

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att etablera barnomsorgsverksamhet i Kronoparksskolan.

Utveckling av Leksbergs skola

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda en framtida
användning av Leksbergs skola.
Expedierats till:
Kommunchef Lars Arvidsson
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Dnr 2919

Rapporter

Handelsplats Mariestad

Johan rapporterar från möte med Handelsplats Mariestad 2016-09-20.
Presidiemöte Skaraborgs kommunalförbund

Ida Ekeroth rapporterar från möte med Skaraborgs kommunalförbund avseende
kulturfrågor 2016-09-16.
Kinnekullebanan

Johan Abrahamsson (M) rapporterar från möte om Kinnekullebanan 2016-09-16.
Avstämningskonferens kunskapsutvecklig

Ida Ekeroth rapporterar från möte om Avstämningskonferens kunskapsutvecklig
2016-09-20.
Ordförandekonferens SKL

Ida Ekeroth rapporterar från Ordförandekonferens SKL.
Möte med trafikverket

Chefen för sektor samhällsbyggnad rapporterar från möte med Trafikverket avseende
E20 2016-09-21. Trafikverket kommer att lämna ett förslag till ny sträckning av E20
som Mariestads kommun har att ta sträckning till.
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