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Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 15.10

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Anette Karlsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Anna Mossberg (M)
Göran Hellström (L)
Morgan Forsberg (KD)
Janne Jansson (S)
Sture Pettersson (S)
Linnea Wall (S)
Marie Engström Rosengren (V)
Mats Karlsson (MP)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Stefan Erikson (M)
Bengt Erik Askerlund (MP)

ersättare
ersättare

Maria Appelgren
Pia Svartén
Adam Johansson
Tomas Ekström
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

tf utbildningschef § 118
ekonom § 118
planarkitekt § 126
fritidschef § 128
kommunchef
kommunsekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 118-134
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Sammanträdesdatum
2017-08-21

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-08-21

Anslagsdatum

2017-08-22

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-09-13
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Kommunstyrelsen
Ks § 118

Dnr 2017/00242

Resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och
gymnasieskola

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 270/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01,
Resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och gymnasieskola
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 116
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Pia Svartén och tf chef för förskola och
pedagogisk omsorg Britt-Marie Staam 2017-05-18, Resursfördelningsmodell
Förslag till resursfördelningsmodell för förskoleverksamhet
Förslag till resursfördelningsmodell för grundskola f-9, grundsärskola och fritidshem
Förslag till resursfördelningsmodell för gymnasieskola och gymnasiesärskola

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
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2016/00119

Statligt projektstöd för investeringar enligt
landsbygdsprogrammet 2016 - Ansökan från Torsö
Bygdegårds- och idrottsförening om medfinansiering från
Mariestads kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljar Torsö Bygdegårds och Idrottsförening kommunal
medfinansiering om totalt 150 000 kronor för ansökan till Länsstyrelsens ”Stöd till
investeringar i fritids- och idrottsanläggningar”. 80 000 kronor av medfinansieringen
är i form av tidigare beslutat anläggningsbidrag (Ks § 93/17).
Den del av finansieringen som inte avser anläggningsbidrag, dvs 70 000 kronor,
finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande år 2017.
Medfinansieringen förutsätter att föreningens ansökan beviljas av Länsstyrelsen.
Bakgrund

Torsö Bygdegårds- och idrottsförening (Torsö BIF) har sökt kommunal
medfinansiering om 150 000 kr vid ansökan till Länsstyrelsens ”Stöd till investeringar
i fritids- och idrottsanläggningar”. För att Länsstyrelsen ska bevilja stöd krävs 25
procent offentlig medfinansiering.
Sökt stöd ska användas till att genomföra upprustning och investeringar inom flera
områden vad gäller föreningens anläggningar och omsluter totalt 600 000 kr.
Föreningen finansierar själva 60 000 kr.
Ärendet har tidigare behandlats av kommunstyrelsen där det återremitterats och följts
av uppdrag att upprätta riktlinjer för kommunal medfinansiering vid ansökan till
Länsstyrelsens ”Stöd till investeringar i fritids- och idrottsanläggningar”.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-15 om ovan nämnda riktlinjer och Torsö BIF:s
ansökan har bedömts utifrån dem med följande resultat:
1. Torsö BIF är en förening som genom sin verksamhet kan anses förbättra
möjligheterna att bo och leva på landsbygden och med de åtgärder som
planeras blir möjligheterna bättre. Lejonparten av åtgärderna bedöms inte
vara att beteckna som ordinarie drift utan görs för att utveckla användingen
av anläggningen och nå nya målgrupper.
2. Insatsen syftar till att förbättra och bredda användningen av Torsö BIF:s
anläggning. Med bättre utrustade lokaler kan fler aktiviteter erbjudas och
föreningen har pekat ut både allmänhet, näringsliv och andra föreningar som
Justerandes signatur
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möjliga användare. Det här ligger i linje med de strategiska åtgärder som
landsbygdsstrategin föreslår, bland annat ”Säkra och stödja en struktur
medlämpliga mötesplatser” och ”Utveckla former för stöd till föreningar och
aktiviteter”. Det ligger också i linje med Mariestads kommuns vision och
byggstenen ”En naturlig mötesplats”.
3. Målen för insatserna är mätbara och stödjer insatsområdena som nämns
ovan, bland annat ökat antal användare av motion- och styrketräningsrum,
ökad uthyrning av lokaler med 30 tillfällen om året, 10 organisationer skapar
nya aktiviteter i bygdegården.
4. De insatser som ska genomföras är relevanta för att nå målen, bland annat
investering i projektor och nya stolar borgar för breddat utnyttjande av
lokalen
5. Organisationen bedöms vara rätt dimensionerade för att genomföra projektet
både i storlek och avseende kunskap.
En del av de åtgärder som föreningen tar upp i sin ansökan och i budgeten för
projektet kan anses vara ordinarie drift, till exempel nya mål och reparation av trappa.
Åtgärderna kan delvis anses vara finansierade genom kommunens anläggningsbidrag,
där föreningen i ansökan för 2017 bland annat nämner två nya fotbollsmål.
Anläggningsbidrag om 80 000 kronor för år 2017 är beviljat av kommunstyrelsen.
Med anledning av detta föreslår utvecklingschefen att kommunstyrelsen ska bevilja
en medfinansiering om 70 000 kronor.
Sammanfattningsvis kan sägas att en beviljad ansökan från Länsstyrelsen ger en
uppväxling av kommunala medel som annars inte hade kommit landsbygden till del.
Med bakgrund av detta bör medfinansiering beviljas.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 251/17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Sida 7

Kommunstyrelsen
Ks § 119 (forts).
________________________________

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-06-09, Statligt
projektstöd för investeringar enligt landsbygdsprogrammet – Ansökan från Torsö
BIF om medfinansering
Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson 2017-06-08, Statligt
projektstöd enligt landsbygdsprogrammet 2016 – Ansökan från Torsö Bygdegårdsoch idrottsförening om medfinansiering från Mariestads kommun
Riktlinjer för kommunal medfinansiering vid ansökan om projektstöd för investering
i fritids- och idrottsanläggningar
Ansökan om investeringar för att förbättra Torsö Bygdegård, Torsö Camping och
Strandvallen
Ny ansökan från Torsö Bygdegårds- och idrottsförening för projektstöd enligt
landsbygdsprogrammet
Protokollsutdrag KS § 93/17 – Anläggningsbidrag för år 2017
Sammanställning av och förslag till anläggningsbidrag 2017

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Örjan Nilsson, Torsö Bygdegårds- och idrottsförening

Justerandes signatur
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Dnr 2017/00076

SMS-parkering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att införa SMS-parkering
i Mariestads kommun.
Kostnaden om ca 100 000 kronor hanteras inom tekniska nämndens budgetram.
Bakgrund

Vid kommunstyrelsen arbetsutskotts sammanträde 2017-02-08 fick kommunchefen i
uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna för att införa SMS-parkering i
Mariestad. Kommunchefen ställde frågan vidare till tekniska nämnden.
I Mariestads kommun finns ett antal parkeringsplatser som idag är avgiftsbelagda. På
dessa platser finns parkeringsautomater där man kan betala med mynt eller med kort.
Att erbjuda de som parkerar möjligheten att betala med SMS är ett bra komplement
till de alternativ som finns idag. Det är idag inte ovanligt med SMS-parkering. Det är
därför rimligt att förutsätta att många bilförare redan varit i kontakt med förfarandet
på andra platser. Verksamhet teknik tar kontinuerligt emot frågor från våra
medborgare om när SMS-parkering ska införas i kommunen.
Både Skövde och Lidköping använder de sig av SMS-parkering sedan ett antal år
tillbaka och det har slagit väl ut.
Det finns ett antal aktörer som erbjuder SMS-parkering. I Skövde använder man tre
olika aktörer, Inteleon SMS park, Parkster och ParkOnOff. I Lidköping används
endast en aktör, Inteleon SMS park. Inför ett eventuellt införande behöver olika
aktörer på marknaden kontaktas för att få en bild kring vilka upplägg och kostnader
de olika företagen tar för uppstart samt drift av tjänsten.
Kostnader för att tillhandahålla SMS-parkering består framför allt av en avgift som
företaget tar ut för transaktionerna. Denna avgift kan vara en fast avgift per
transaktion eller en procentsats på den totala avgiften. Startkostnader vid ett
införande kan vara inköp och montering av informationsskyltar på
parkeringsplatserna. Införande av SMS-parkering innebär inga extra kostnader eller
ombyggnationer av våra biljettautomater då systemet hanteras med telefon via appar
eller sms.
Kostnader för driften av biljettautomaterna kommer att vara samma så länge
myntbetalning är möjlig. Det finns en fördel med att använda sig av olika betalsystem
för att inte förlora intäkter vid t.ex. driftstörningar i betalautomaterna.

Justerandes signatur
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Det är viktigt att sträva efter en kostnadsneutral tjänst för den som vill betala med
SMS och eller via en app, vilket innebär att kommunen bör stå för eventuella
transaktionskostnader med en minskad intäkt som följd.
En uppskattning av merkostnaden för Mariestads kommun (när man jämför med
andra kommuner) är ca 100 tkr per år.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till ett införande av SMS-parkering i Mariestads
kommun för att kunna erbjuda ytterligare ett sätt att betala sin parkeringsavgift på.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 228/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-28, SMSparkering i Mariestads kommun
Protokollsutdrag Tn § 94/17, Internremiss till tekniska nämnden. SMS-parkering i
Mariestads kommun

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Teknisk chef Michael Nordin

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00407

Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 268/17
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)
Justerandes signatur
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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

Expedieras till:
Samtliga nämnder och sektorer
Verksamhet teknik
Ekonom Elisabeth Westberg
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00039

Målprognos 2 för nämndernas mål år 2017

Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen godkänner prognos 2 år 2017 för kommunstyrelsens och
nämndernas mål.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att
upprätta en plan som beskriver de åtgärder nämnden ämnar vidta för att uppfylla
nämndens beslutade mål innevarande år.

3.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt sektor ledning att upprätta en plan som
beskriver de åtgärder som sektorn ämnar vidta för att uppfylla
kommunstyrelsens beslutade mål innevarande år.

Åtgärdsplanerna ska återrapporteras till kommunstyrelsens möte den 11 september
2017.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan; Hur kan
nämnderna/styrelsen bidra till förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar
nämnderna fem mål och styrelsen åtta mål som har anknytning till ett eller flera
fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet för att säkerställa att det
finns resurser att genomföra målen. Målen följs upp i samband med
budgetuppföljningen, det vill säga i samband med ekonomiska prognoser samt i
delårsrapport och årsbokslut.
Målprognoserna redovisas som grönt, gult eller rött där:
-

Grönt: Målet kommer att uppfyllas

-

Gult: Målet kommer delvis uppfyllas

-

Rött: Målet kommer inte att uppfyllas.

Nämnderna och styrelsen har för år 2017 formulerat totalt 28 nämndmål med
tillhörande etappmål. Resultatet för målprognos 2 är oförändrat jämfört med
målprognos 1. Socialnämnden, utbildningsnämndens och tekniska nämndens
prognoser för period 2 är att samtliga mål kommer att uppfyllas. Miljö- och
byggnadsnämndens prognos är att fyra av fem mål kommer att uppfyllas samt att ett
mål endast delvis kommer uppfyllas. Kommunstyrelsens prognos är att sju av åtta
mål kommer att uppfyllas och att ett etappmål delvis kommer att uppfyllas.

Justerandes signatur
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Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget
yttrande.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska godkänna
prognos 2 år 2017 för kommunstyrelsens och nämndernas mål. Vidare yrkar
Abrahamsson (M) att kommunstyrelsen ska uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden
samt sektor ledning att upprätta en plan som beskriver de åtgärder som miljö- och
byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen ämnar vidta för att uppfylla nämndernas
beslutade mål innevarande år. Åtgärdsplanerna ska återrapporteras vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp egna yrkanden till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 241/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-06-09,
Målprognos 2 för nämndernas mål år 2017
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist 2017-06-07, Målprognos 2
för nämndernas mål år 2017
Målprognos 2 år 2017

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Ekonom Cathrin Andersson Hurtig
Controller Håcan Lundqvist
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
Chef för sektor ledning Katarina Lindberg

Justerandes signatur
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Dnr 2017/00249

Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Tolkförmedling
Väst

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 262/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01, Budget
och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst är 2018-2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Kommunstyrelsen
Ks § 123 (forts).
________________________________

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

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 124

Dnr 2017/00083

Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hasslerör
och Lyrestad

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

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

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut i delen om att avslå
medborgarförslaget.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) yrkar tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut med att i
samband med framtida revidering av aktuell cykelnätsplan ska gång- och cykelväg
mellan Lyrestad och Hasslerör prioriteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Kommunstyrelsen
Ks § 124 (forts).
________________________________

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut med
Skogsbergs (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med förslagen.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 229/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-28,
Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hasslerör och Lyrestad
Protokollsutdrag Tn § 97/17, Remiss – Medborgarförslag om gång- och cykelväg
mellan Hasslerör och Lyrestad
Medborgarförslag från Jonas Sillerström 2017-02-13, Gång- och cykelbana till
Lyrestad
Cykelnätsplan för Mariestads kommun

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova)
(Jonas Sillerström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 125

Dnr 2017/00066

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Kommunstyrelsen
Ks § 125 (forts).
________________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 264/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-03,
Detaljplan för Ullervad 31:73 mm, Ullervads tätort, Mariestad (förskolan Vävaren)
Tjänsteskrivelse upprättad av stadsplaneavdelningen 2017-08-03, Beslut om
antagande: Detaljplan för Ullervad 31:73 mm, Ullervads tätort, Mariestad
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling upprättad i augusti 2017)
Planbeskrivning (antagandehandling upprättad i augusti 2017)
Granskningsutlåtande (upprättad i augusti 2017)

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Mariehus Fastigheter AB)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 126

Dnr 2013/00114

Yttrande i mål nr P 3718-17 angående detaljplan för Västra
Ekudden, Mariestad

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 126 (forts).

________________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 263/17
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
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

Expedieras till:
Svea Hovrätt
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 127

Dnr 2017/00246

Yttrande i mål nr 3502-17, Per-Inge Karlsson ./. Mariestads
kommun angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Kommunstyrelsens beslut

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.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 127 (forts).

_______________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 267/17
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
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

Expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Sida 24

Kommunstyrelsen
Ks § 128

Dnr 2016/00442

Motion om att inrätta ett sport- och fritidsbibliotek

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

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

det är gratis

-

alla får låna

-

fokus på miljö

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

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 128 (forts).
________________________________
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 244/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-06-01, Motion
om att inrätta ett sport- och fritidsbibliotek
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-05-29, Motion om att
inrätta ett sport- och fritidsbibliotek
Motion om sport- och fritidsbibliotek, Marie Engström Rosengren (V) 2016-11-20
Yttrande från Idrottsalliansen gällande motion om sport- och fritidsbibliotek,
2017-03-13

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 129

Dnr 2017/00006

Partistöd 2017

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

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

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

-

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet.

-

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

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 129 (forts).
________________________________

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

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 254/17
Begäran om partistöd från Sverigedemokraterna, 2017-05-30
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2017-06-05,
Redovisning och beslut om utbetalning av partistöd till SD år 2017
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-06-05, Partistöd
till Sverigedemokraterna 2017

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-21

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 130

Dnr 2017/00243

Tillsyn och taxa enligt ny lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 269/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svenson 2017-08-01, Taxa för
tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2017-06-13, § 82
Förslag till taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare upprättat
av miljö- och byggnadsnämnden
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 131

Dnr 2017/00064

Motion om säker, trygg och effektiviserad äldreomsorg

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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 serviceoch 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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 265/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01, Motion
om säker, trygg och effektiviserad äldreomsorg
Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-06-20, Sn § 73
Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 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, Helena Andersson)
(Socialchef Lotta Hjoberg)
(Marie Bivefors)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00065

Motion om säker, trygg och effektiviserad handikappomsorg

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 266/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01, Motion
om säker, trygg och effektiviserad handikappomsorg
Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-06-20, Sn § 74
Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
Motion om säker, trygg och effektiviserad handikappomsorg
Motion från Marie Bivefors (SD) om säker, trygg och effektiviserad
handikappomsorg, 2016-11-21

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00260

Kommunstyrelsens firmateckning

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 271/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-01,
Kommunstyrelsens firmateckning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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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Dnr 2017/00014

Handlingar att anmäla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från möte 2017-06-07 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2017-06-21 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________
IT-nämnden

Protokoll från möte 2017-05-29 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________
Lönenämnden

Protokoll från möte 2017-05-22 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
RÖS

Protokoll från möte 2017-06-01 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
Skaraborgs kommunalförbund

Protokoll från möte 2017-06-09 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
KFI

Protokoll från årsmöte 2017-05-24 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
MTG styrgrupp

Anteckningar från möte 2017-05-22 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningsrätten i Jönköping

Dom i mål 2071-17, Laglighetsprövning enligt KL, Skolskjuts anmäls och läggs till
handlingarna.
____________________________
Delegationsbeslut - upphandling

Delegationsbeslut avseende tecknade avtal första halvåret 2017 anmäls och läggs till
handlingarna.
____________________________
Delegationsbeslut – kommunchef

Delegationsbeslut avseende anställning av sektorchef anmäls och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut avseende eldningsförbud anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Delegationsbeslut – trafiksamordnare

Delegationsbeslut avseende skolskjuts för juni månad 2017 anmäls och läggs till
handlingarna.
Delegationsbeslut avseende skolskjuts för juli månad 2017 anmäls och läggs till
handlingarna.
Delegationsbeslut avseende färdtjänst för maj månad 2017 anmäls och läggs till
handlingarna.
Delegationsbeslut avseende riksfärdtjänst för maj månad 2017 anmäls och läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

