Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-16

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, kl 8:00 – 11.00

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Henrik Karlsson (M)
Sture Pettersson (S)

ordförande
ej § 260
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ersättare

Övriga deltagare

Erik Randén
Tina Karling Hellsvik
Adam Johansson
Maria Appelgren
Pia Svartén
Lars Arvidsson
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

exploateringschef
stadsplanechef
planarktitekt
utbildningschef
ekonom
tf fastighetschef
kommunchef
kommunsekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson

Rune Skogsberg § 260

Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

§ 260
§§ 263, 264
§§ 263, 264
§ 270
§ 270
§ 273

Utdragsbestyrkande

§§ 258-275
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Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-08-16

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-08-16

Anslagsdatum

2017-08-21

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-09-12
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 258

Dnr 2017/00007

Inbjudningar

1.

Hela Sverige ska leva! Inbjudan till konferensen ”Landsbygdsdagarna 2017” den
27-28 oktober 2017 i Oskarshamn.

2.

Länsstyrelsen. ”Save the date” – Inbjudan till information och dialog om 2018
års kommuntal i Västra Götaland den 18 oktober i Göteborg.
Mariestad kommer att representeras vid informations- och dialogmötet av någon från
arbetsutskottet.

3.

Länsförsäkringar Skaraborg. Inbjudan till information om ungdomars oro med
anledning av skolbränder den 21 september i Skövde.

4.

Mariestads fyrsällskap. Inbjudan till den internationella fyrdagen vid Nolhagens
fyr i Mariestad den 20 augusti

5.

VänerEnergi. Inbjudan till avslutning av projektet ”MT-ringen” (byggnation av
fiberring i Töreboda och Mariestad) på Norrqvarn den 15 september.

6.

SKL och Arbetsförmedlingen. Inbjudan till idékonferens ”En välfungerande och
inkluderande arbetsmarknad” den 22 och 28 september i Stockholm.

7.

SPF Seniorerna i Mariestad. Inbjudan till samtal om pensionärsfrågor med SPF
Seniorerna i Mariestad den 30 augusti på Drottninggatan 3A i Mariestad.

8.

Skara kommun. Inbjudan till invigning av den nya högstadieskolan
Viktoriaskolan den 19 augusti i Skara.

9.

Länsstyrelsen. Inbjudan till informationsmöte om SMHI:s nya beräkningar av
nivåerna i Vänern den 24 oktober.

Inbjudningarna anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 259

Dnr 2017/00005

Handlingar att anmäla
Arbetsutskottets beslut

1.

Miljö- och byggnadsnämnden. Protokollsutdrag Mbn § 86/17. Återrapport om
uppfyllande av miljö- och byggnadsnämndens mål nr 3 år 2017.
KS 2016/39

2.

MSB. Information om utbetalning till kommuner och landsting för att stärka
arbetet med civilt försvar 2017. KS 2017/256

3.

Regeringskansliet. Skrivelse till Gullspångs kommun från Anna Johansson
angående Kinnekullebanan. KS 2013/409

4.

Socialnämnden. Protokollsutdrag Sn § 75/17. Nytt samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedel 2017-2020. KS 2017/186

5.

Socialnämnden. Protokollsutdrag Sn § 72/17. Handlingsplan för trygghet,
service och delaktighet i hemmet med digital teknik. KS 2017/91

6.

Östra Vänerns båtförbund. Skrivelse angående beslut i ksau 2017-06-21 om
förbundets önskan att bli remissinstans i båtfrågor. KS 2017/172

7.

Kommunfullmäktige i Töreboda. Protokollsutdrag Kf § 75/17. Budget 20182020 för Töreboda kommun (miljö- och byggnadsnämndens budget).

8.

Länsstyrelsen. Bostadsmarknadsanalys 2017 för Västra Götalands län.
KS 2016/436

9.

Torsö skärgårdsråd. Skrivelse med förslag till åtgärder som gynnar utvecklingen
av Torsö, bland annat en planundersökning om lämplig plats för etablering av
ett generationsboende, etablering av cykelväg från Torsövägen till Laxhall,
informationstavlor för besökande och boende samt fortsatta dialogmöten med
kommunen. Skrivelsen är överlämnad till sektor samhällsbyggnad för beredande
av svar. KS 2017/263

Anmälningsärendena anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 260

Dnr 2017/00201

Försäljning av del av Sundsören 1:14
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat köpeavtal gällande försäljning
av del av Sundsören 1:14.
Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.
Bakgrund

En förfrågan om att få köpa del av Sundsören 1:14 har inkommit till mark- och
exploateringsavdelningen. Marken är planlagd (detaljplan 501) till naturmark med
enskilt huvudmannaskap.
Då det inte är ett kommunalt ansvar att sköta ovan nämnda markområde finns ej
heller anledning till kommunalt ägande. Exploateringschefen föreslår därför att
marken säljs och har med utgångspunkt i inkommen förfrågan tagit fram ett
köpeavtal.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01,
Försäljning av del av Sundsören 1:14
Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2017-06-27, Försäljning
av del av Sundsören 1:14
Förslag till köpeavtal för del av Sundsören 1:14
Detaljplan 501 för Sundsören 1:1 m fl
Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 261

Dnr 2017/00253

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra.
Bakgrund

Länsstyrelsen har meddelat att Mikael Fransson har ansökt om att bli förordnad som
borgerlig vigselförrättare i Mariestad. Fransson bor i Gullspång och arbetar som
rektor på Vadsbogymnasiet i Maristad.
Det är Länsstyrelsen som enligt 4 kap 3 § äktenskapsbalken (1978:230) förordnar
borgerliga vigselförrättare. Inför varje mandatperiod får kommunen möjlighet att
lämna förslag på vigselförrättare som Länsstyrelsen i sin tur fattar beslut om. Det
finns även möjlighet för enskilda att själva ansöka om förordnande som borgerlig
vigselförrättare. Innan Länsstyrelsen fattar sitt beslut bereds kommunen tillfälle att
yttra sig över inkommen ansökan.
I Mariestads kommun finns idag tre personer som utför borgerliga vigslar. Ett
förordnande som borgerlig vigselförrättare gäller under aktuell mandatperiod.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-07-31, Yttrande
avseende ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare
Underrättelse från Länsstyreslen 2017-07-05, Ansökan om förordnande som
borgerlig vigselförrättare
Expedieras till:
Länsstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 262

Dnr 2017/00249

Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Tolkförmedling Väst
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget och verksamhetsplan för
Tolkförmedling Väst år 2018-2020.
Bakgrund

Tolkförmedling Väst har till samtliga förbundsmedlemmar översänt förslag till
budget och verksamhetsplan för år 2018-2020 på samråd innan förbundet fattar
beslut den 29 september.
Budgeten är enligt självkostnadsprincipen i balans. För att uppnå en driftbudget i
balans inför budgetåret 2018 har en prishöjning om tre procent gjorts för att kunna
möta ökande drift- och personalkostnader. Ingen prishöjning har gjorts sedan starten
av förbundet 2013, däremot beslutades om en prissänkning 2015 som en del i
självkostnadsprincipen. Utifrån detta menar redovisningschefen att föreslagen
höjning om tre procent kan anses rimlig.
Baserat på kommunens köpta tjänster från förbundet under den del av 2017 som
passerat, beräknas höjningen motsvara 35 tkr på årsbasis.
I övrigt finns inga synpunkter på förslaget till budget och verksamhetsplan för
Tolkförmedling Väst 2018-2020.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01, Budget
och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst är 2018-2020
Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2017-07-06, Budget
och verksamhetsplan 2018-2020 för Tolkförmedling Väst
Förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 2018-2020
Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst 2017-06-16, § 281
Expedieras till:
Tolkförmedling Väst
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 263

Dnr 2013/00114

Yttrande i mål nr P 3718-17 angående detaljplan för Västra
Ekudden, Mariestad
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i mål nr P 3718-17, Mariestads
Naturskyddsförening mfl ./. Mariestads kommun angående detaljplan för Västra
Ekudden, Mariestads centralort, i enlighet med stadsplaneavdelningens förslag
daterat 2017-07-28.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, § 72, att anta detaljplan för Västra
Ekudden, Mariestad centralort, Mariestads kommun. Syftet med planen är att
fastställa markanvändningen inom kvarteret Havsörnen enligt intentionerna i den av
kommunfullmäktige, antagna fördjupade översiktsplanen för Mariestad (Kf § 69/13)
samt att tillskapa byggrätter för bostäder i sjönära läge där befintliga platsspecifika
värden tillvaratas genom att ny bebyggelse anpassas till befintlig topografi, natur och
miljö.
Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Västra Ekudden överklagades till
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Mark- och miljödomstolen
meddelade dom den 4 april 2017 vari överklagandena avslogs.
Mark- och miljödomstolens dom överklagades till Mark- och miljööverdomstolen vid
Svea hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 21 juni 2017 att ge
prövningstillstånd.
Sammanfattningsvis anser klaganden, Mariestads naturskyddsförening och
föreningen Strandskyddarna, att strandskyddet i detaljplanen för Västra Ekudden
upphävts i strid med gällande strandskyddsbestämmelser.
Mark- och miljööverdomstolen har förelagt kommunen att svara på överklagandet.
Kommunens yttrande ska ha inkommit till Mark- och miljödomstolen senast den 31
augusti 2017.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01, Yttrande
i mål nr P 3718-17 angående detaljplan för Västra Ekudden, Mariestads centralort,
Mariestads kommun
Förslag till yttrande i mål nr P 3718-17, Mariestads naturskyddsförening m fl ./.
Mariestads kommun upprättat av stadsplaneavdelningen 2017-07-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 263 (forts).

______________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson, stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik och samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2017-07-28, Yttrande
i mål nr P 3718-17 angående detaljplan för Västra Ekudden, Mariestads centralort,
Mariestads kommun
Kommunens ställningstagande och begäran om anstånd i mål nr P 3718-17 upprättat
av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 2017-06-29
Föreläggande från Svea Hovrätt, Mark- och miljödomstolen (aktbilaga 5) 2017-06-26
att inkomma med svar på överklagandet gällande detaljplan för Västra Ekudden,
Mariestads centralort i Mariestads kommun inklusive överklagandena, aktbilaga 1, 2
och 4
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Svea hovrätt
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 264

Dnr 2017/00066

Beslut om antagande: Detaljplan för Ullervad 31:73 mm,
Ullervads tätort, Mariestad
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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

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

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-03,
Detaljplan för Ullervad 31:73 mm, Ullervads tätort, Mariestad (förskolan Vävaren)
Tjänsteskrivelse upprättad av stadsplaneavdelningen 2017-08-03, Beslut om
antagande: Detaljplan för Ullervad 31:73 mm, Ullervads tätort, Mariestad
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 264 (forts).

______________________________
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling upprättad i augusti 2017)
Planbeskrivning (antagandehandling upprättad i augusti 2017)
Granskningsutlåtande (upprättad i augusti 2017)
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Stasplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Mariehus Fastigheter AB)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 265

Dnr 2017/00064

Motion om säker, trygg och effektiviserad äldreomsorg
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Bakgrund

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

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01, Motion
om säker, trygg och effektiviserad äldreomsorg
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 265 (forts).

______________________________
Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-06-20, Sn § 73
Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 201705-18, Motion om säker, trygg och effektiviserad äldreomsorg
Motion från Marie Bivefors om säker, trygg och effektiviserad äldreomsorg, 2016-1121
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Socialnämnden)
(Socialchef Lotta Hjoberg)
(Marie Bivefors)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 266

Dnr 2017/00065

Motion om säker, trygg och effektiviserad handikappomsorg
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Bakgrund

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

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01, Motion
om säker, trygg och effektiviserad handikappomsorg
Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-06-20, Sn § 74

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 266 (forts).

______________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
Motion om säker, trygg och effektiviserad handikappomsorg
Motion från Marie Bivefors (SD) om säker, trygg och effektiviserad
handikappomsorg, 2016-11-21
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Socialnämnden)
(Socialchef Lotta Hjoberg)
(Marie Bivefors)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 267

Dnr 2017/00246

Yttrande i mål nr 3502-17, Per-Inge Karlsson ./. Mariestads
kommun angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till Förvaltningsrätten i mål nr 3502-17, Per
Inge Karlsson ./. Mariestads kommun angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen i enlighet med upprättat förslag daterat 2017-07-31.
Ida Ekeroth (S) och Sture Pettersson (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-21, § 257 att Mariestads
kommun, i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen
2007:612, ska polisanmäla de ungdomar som fått sin ålder uppskriven till 18 år eller
mer.
Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten (mål nr 3502-17) och Mariestads
kommun har förelagts att inkomma med ett yttrande över överklagandet, aktbilaga 1.
Yttrandet ska ha inkommit till Förvaltningsrätten senast den 30 augusti 2017.
Förvaltningsrätten har även begärt att kommunen ska inkomma med
kommunstyrelsens delegationsordning för att rätten ska kunna pröva det i
överklagandet framställda inhibitionsyrkandet. Delegationsordningen samt även
kommunrevisionens granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt
har skickats till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten har i beslut 2017-07-20 avslagit inhibitionsyrkandet.
Mariestads kommun har med hjälp av externt juridiskt stöd tagit fram ett förslag till
yttrande över aktbilaga 1 i mål nr 3502-17, Per Inge Karlsson ./. Mariestads kommun
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01, Yttrande
i mål nr 3502-17, Per Inge Karlsson ./. Mariestads kommun angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen
Förslag till yttrande i mål nr 3502-17, Per Inge Karlsson ./. Mariestads kommun
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), 2017-07-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 267 (forts).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-16

______________________________
Föreläggande från Förvaltningsrätten 2017-07-14 att inkomma med yttrande över
aktbilaga 1 i mål nr 3502-17 inklusive aktbilagan (överklagandet)
Beslut från Förvaltningsrätten 2017-07-20 att avslå inhibitionsyrkandet i
överklagandet
Kommunstyrelsens delegationsordning, Ks § 100/17
Kommunrevisionens granskningsrapport av kommunstyrelsens uppsiktsplikt,
upprättad i december 2016
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Förvaltningsrätten)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 268

Dnr 2016/00407

Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till riktlinjer för ramfinansierade
lokalkostnader.
Bakgrund

En av budgetförutsättningarna för verksamhetsåret 2016 var att Mariestads kommun
skulle övergå från internhyresfinansierade lokalkostnader till ramfinansierade
lokalkostnader. På uppdrag av kommunchefen tog en arbetsgrupp fram ett förslag till
riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader och gränsdragningslista.
Tekniska nämnden beslutade 2016-11-08 att överlämna det upprättade förslaget på
riktlinjer till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet
på sitt sammanträde 2016-11-23 och beslutade då att förslaget skulle
kompletteras/revideras med ett antal punkter och att det därefter skulle lämnas på
remiss till övriga nämnder.
Samtliga nämnder har inkommit med remissvar och utifrån dessa har förslaget till
riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader reviderats.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01, Förslag
till riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och fastighetsförvaltare
Magnus Persson 2017-06-28, Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader
Förslag till riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader (inklusive tillhörande
gränsdragningslista)
Protokollsutdrag från Ksau 2016-11-23, § 472
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-03-14, § 56
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2017-03-14, § 52
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2017-04-06, § 40
Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-04-18, § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-16

Ksau § 268 (forts).
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Samtliga nämnder och sektorer)
(Verksamhet teknik)
(Ekonom Elisabeth Westberg)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomienhetschef Annica Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 269

Dnr 2017/00243

Tillsyn och taxa enligt ny lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

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

2.

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

3.

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

Bakgrund

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur
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Ksau § 269 (forts).

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

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svenson 2017-08-01, Taxa för
tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2017-06-13, § 82
Förslag till taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare upprättat
av miljö- och byggnadsnämnden
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Miljö- och byggandschef Annika Kjelkvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 270

Dnr 2017/00242

Resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och
gymnasieskola
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

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

2.

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

3.

Kommunfullmäktige antar principer för ”Resursfördelningsmodell för
gymnasieskola och gymnasiesärskola”

Bakgrund

Från och med den 1 juli 2014 har skollagen ändrats enligt följande:
Kommuners resursfördelning
2 kap 8 a §: Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.
2 kap 10 §: Rektorn och förskolechefen beslutar som sin enhets inre organisation och
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och
har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra
författningar…//
SKL (Sveriges kommuner och landsting) publicerade i juni 2014 skriften
”Socioekonomisk resursfördelning till skolor – så kan kommunen göra” som en
vägledning och stöd för hur kommuner kan utforma sin resursfördelningsmodell.
Med hjälp av förordningar, SKL:s skrift och Skolverkets rapporter har sektor
utbildning tagit fram förslag på resursfördelningsmodeller för grundskolan,
grundsärskolan, fritidshem, förskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som
fullmäktige tidigare antagit. Modellerna för förskoleverksamhet, grundskola,
grundsärskola och fritidshem har tidigare antagits av fullmäktige (2014-12-15) och
har nu reviderats. Resursfördelningsmodell för gymnasiesärskola och gymnasieskola
är ny och ska antas av fullmäktige.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01,
Resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och gymnasieskola
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 270 (forts).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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______________________________
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 116
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Pia Svartén och tf chef för förskola och
pedagogisk omsorg Britt-Marie Staam 2017-05-18, Resursfördelningsmodell
Förslag till resursfördelningsmodell för förskoleverksamhet
Förslag till resursfördelningsmodell för grundskola f-9, grundsärskola och fritidshem
Förslag till resursfördelningsmodell för gymnasieskola och gymnasiesärskola
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Utbildningsnämnden)
(Tf utbildningschef Maria Appelgren)
(Grundskolechef Anna-Karin Yséus)
(Tf chef för förskola och pedagogisk omsorg Britt-Marie Staam)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomienhetschef Annica Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 271

Dnr 2017/00260

Kommunstyrelsens firmateckning
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avtal, skrivelser och övriga handlingar som
kommunstyrelsen har beslutat om ska undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande, eller, vid förhinder av denne av 1:e vice ordförande eller 2:e vice
ordförande och kontrasigneras av kommunchef Kristofer Svensson, eller vid
förhinder av denne av chef för sektor ledning Katarina Lindberg eller ekonomichef
Jonas Eriksson.
Beslutet ersätter Ks § 65/2017.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-10 att avtal, skrivelser och övriga handlingar
som kommunstyrelsen har beslutat om ska undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande, eller, vid förhinder av denne av 1:e vice ordförande eller 2:e vice
ordförande och kontrasigneras av kommunchef Kristofer Svensson, eller vid
förhinder av denne av personalchef Stefan Wallenå eller ekonomichef Jonas
Eriksson.
Med anledning av att Katarina Lindberg tillträder tjänsten som chef för sektor
ledning 2017-08-14, föreslås att Lindberg ersätter personalchefen som
kontrasignerare av kommunstyrelsens avtal, skrivelser och övriga handlingar.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01,
Kommunstyrelsens firmateckning
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chef för sektor ledning, Katarina Lindberg)
(Kommunchef Kristofer Svensson)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
(Nämndsekreterare Anneli Bergqvist Gustavsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 272

Dnr 2017/00261

Ställföreträdande kommunchef
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Katarina Lindberg, chef för sektor
ledning, till ställföreträdande kommunchef vid de tillfällen då kommunchef Kristofer
Svensson är frånvarande.
Bakgrund

Vid de tillfällen kommunchefen är ledig eller tillfälligt frånvarande av annan
anledning, så som t ex kortare sjukdom, tjänsteresa eller semester, bör en
ställföreträdande kommunchef finnas för att säkerställa kontinuiteten för både den
politiska verksamheten så väl som för sektorsorganisationen. Idag finns ingen utsedd
ställföreträdande kommunchef.
Ställföreträdande chef utför vid ordinarie chefs frånvaro löpande ärenden och
beslutar i rutinärenden. Större beslut av principiell karaktär ska om möjligt anstå tills
ordinarie chef är på plats.
Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott utser Katarina
Lindberg, chef för sektor ledning, till ställföreträdande kommunchef.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01,
Ställföreträdande kommunchef
Expedieras till:
Chef för sektor ledning Katarina Lindberg
Kommunchef Kristofer Svensson
Övriga sektorchefer
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 273

Dnr 5580

Information på sammanträdet
Lägesrapport Vänershovshallen

KS 2012/395

Tf fastighetschef Lars Arvidsson informerar om den pågående rivningen av
Vänershovshallen och genomförandet av projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med
MBK förhandla fram en lösning för att uppföra ett garageutrymme för klubbens
gräsklippare mm i anslutning till nuvarande klubbhus.
______________________________
Lägesrapport badhuset

KS 2016/151

Tf fastighetschef Lars Arvidsson informerar om badhusprojektets
genomförande inklusive tidplan för renoveringsarbetet/ombyggnationen samt
ekonomisk översikt. Tidplanen beskriver en byggstart i vecka 40 med mål att
erforderlig tillgänglighetsanpassning är klar i augusti 2018 och undervisningsbassängen finns på plats i oktober 2018.
_______________________________
Inbjudan AÖS

KS 2017/217

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har upprättat ett förslag till ny avfallstaxa
för medlemskommunerna i AÖS. Ärendet behandlades av arbetsutskottet den 7 juni
2017. Utskottet beslutade att återremittera ärendet för att utreda bakomliggande
orsaker till föreslagna taxehöjningar.
Med anledning av ovanstående beslutar arbetsutskottet att bjuda in
förbundsdirektören för AÖS till lämpligt kommunstyrelse möte under hösten för att
informera om förbundets verksamhet samt även om förslaget till ny taxa.
________________________________
Biosfärkonferens – Renewable Energies and Biosphere Reserves KS 2017/234

Kommunchef Kristofer Svensson informerar om biosfärkonferensen International
Workshop for Renewable Energies and Biosphere Reserves i Bliesgau i Tyskland den
11-13 september dit Mariestad har blivit inbjuden för att presentera det pågående
arbetet med Test- och demonstrationsplats Mariestad. Utöver detta kommer det
genomföras separata samtal med UNESCO om fördjupat samarbete och
finanseringsfrågor kopplat till biosfärområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 273 (forts).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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______________________________
Biosfärkontoret

Kommunchef Kristofer Svensson informerar om att tjänsten som
verksamhetsledare för biosfärkontoret nu har tillsatts. Tjänsten är delad och
innefattar även uppdrag inom sektor samhällsbyggnad, bland annat i form av
projektansökningar mm.
_____________________________
Eldningsförbud

Med anledning av den mycket torra sommaren råder det sedan tidigare
eldningsförbud i Mariestads kommun. Ärendet följs upp och hanteras av
kommunens säkerhetssamordnare och eventuellt kommer förbudet att hävas under
vecka 34.
Expedieras till:
Kommunchef Kristofer Svensson
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 274

Dnr 4245

Rapporter
Lönerevision

I kommunstyrelsens ordförandes arbetsuppgifter ingår bland annat att årligen
genomföra lönesamtal och ansvara för lönerevision för kommunchefen. Ordförande
Johan Abrahamsson (M) informerar utskottet om att detta nyligen har genomförts.
___________________________
Rekrytering chef för sektor utbildning

Kommunchef Kristofer Svensson ger en kort lägesrapport kring den pågående
processen gällande rekrytering av ny chef för sektor utbildning.
____________________________
Almedalsveckan 2017

Ordförande Johan Abrahamsson (M) informerar om att en utvärdering av
kommunens deltagande på Almedalsveckan kommer att genomföras under hösten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 275

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Det ges inga uppdrag till kommunchefen vid dagens sammanträde.
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