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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 68

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att bevilja tidsbegränsat bygglov Hassle -Vallby
6:1 för nybyggnation av tillfällig paviljong för flyktingboende.
2. Tekniska nämnden. Yttrande över Revisionsrapport avseende tekniska nämnden och
kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad och Töreboda kommuner inom ramen för
MTG-samarbetet.
3. Rådet för kommunal redovisning. Informationsmaterial, Kommunal redovisning, Vilket ansvar har politikerna?
4. Länsstyrelserna. Slutrapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag 2012-2014, Hemlöshet – en fråga om bostäder.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 69

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen, regionutvecklingsnämnden. Inbjudan till dialog kring Kinnekullebanans strategiska utveckling den 3 mars 2015 i Vänersborg. (KS 2013/409)
2. Inlandsvägen syd. Inbjudan till medlemsmöte och workshop den 20 februari 2015 i
Skövde.
3. Sveriges Kommuner och Landsting Trafikverket m.fl. Inbjudan till workshop om Åtgärdsvalsstudie om väg 26 Halmstad – Kristinehamn den 20 februari 2015 i Skövde.
4. Vänerns vattenvårdsförbund. Inbjudan till diskussion om aktuella vattenfrågor för Vänern och dess vikar den 24 februari i Vänersborg, 3 mars i Grums, 11 mars i Götene alternativt 18 mars 2015 i Kristinehamn.
5. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till konferensen Hot och våld mot förtroendevalda den 27 maj 2015 i Göteborg.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 70

Bolagsdag med Mariehus AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in presidiet för Mariehus AB samt berörda
tjänstemän till bolagsdag. Vid mötet diskuterades bl.a.
Tillgänglighetsinventering
Tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson informerar om inventering av tillgängligheten i flerbostadshus. Informationen innefattade bl.a. Boverkets mål inom detta område och
möjligheterna till statligt stöd. Mariestads kommun har beviljats stöd om 300 tkr för att genomföra inventeringen. Vidare informeras om genomförda tillgänglighetsinventeringar i
andra kommuner.
Pågående projekt: Galeasen
Jonas Hedberg informerar om att utvärderingen av anbuden för byggnation av Galeasen
kommer att öppnas idag. Det kommer att byggas ca 20 lägenheter i respektive hus, företrädesvis två- och trerummare.
Diskussion fördes om att på ett tydligt sätt bygga in ”barnperspektivet” i utomhusmiljön
samband med byggnationen av de två fastigheterna.
Seniorboende
Lars Arvidsson informerar om kommunens kommande behov av trygghetsboende/särskilt
boende. Johan Abrahamsson (M) informerar om att arbetsutskottet kommer att ge kommunchefen i uppdrag att tillsätta en projektgrupp för att arbeta med frågan.
Ombyggnation av bostäder för LSS-boende
Jonas Hedberg informerar om förslag till lösning med anledning av brandkravet på LSSboendena på Mariegärde, totalt 16 lägenheter. Det finns ett upprättat förslag på att bygga
loftgångar på baksidan av de aktuella lägenheterna som knyts ihop med en trappa på gaveln.
Frågan är dock inte slutligt beslutad ännu.
Ekonomi
Jonas Hedberg samt Eva Sandberg informerar om bolagets ekonomi och bokslut för år
2014. Bolaget redovisar från och med i år bokslutet på ett nytt sätt. Bokslutet visar ett överskott om 10 000 tkr, med det tidigare redovisningssättet hade överskottet varit ca 4 000 tkr.
Bolaget har för avsikt att genomföra omfattande underhållskostnader framöver (bl.a. 150 +
300 badrum).
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 70 (forts.)
______________________________________________________

Lokaler i Stadshuset
Johan Abrahamsson (M) informerar om att arbetsutskottet kommer att ge kommunchefen i
uppdrag att utreda hur kommunen ska nyttja Länsförsäkringars lokaler i Stadshuset. Det
optimala är dock om lokalerna kan fyllas med extern verksamhet t.ex. försäljning.
Verksamhet i hamnområdet
Jonas Hedberg informerar om diskussioner som förts med extern aktör om byggnation och
verksamhet i hamnområdet. Diskussion fördes om förutsättningarna för etableringar, byggnationer och verksamheter i hamnområdet.
SABO – koncept för smålägenheter
Jonas Hedberg informerar om att SABO har tagit fram konceptet ”Kombohus”. Hedberg
informerar om konceptet.
Underlag för beslut

Muntlig information/diskussion på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
VD Mariehus AB Jonas Hedberg
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 71

KS 2013/294

Begäran om utökad investeringsram för gummiasfalt på
Ekuddenbadet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslutar att bevilja tilläggsanslag för gummiasfalt på utomhusbadet
Ekudden, projekt 2490.
Tilläggsanslaget om 396 tkr finansieras genom ombudgeterade medel i tekniska nämndens
budget för investeringar, projekt 2472 (Vadsboskolan upprustning), överförs till projekt
2490 (Ekuddens utomhusbad renovering etapp 2).
Bakgrund

Servicebyggnaden med entré, kiosk, personalutrymmen, duschar och omklädningsrum på
Ekuddenbadet har under 2014 genomgått en total renovering där i princip samtliga utrymmen är renoverade till nybyggnadsstandard.
Samtidigt har stora bassängens inlopp bytts ut. För att genomföra detta arbete har marken
runt bassängen grävts ur. Återstår att under våren 2014 lägga tillbaka betongplattorna som
utgör gångstråk runt bassängen. Inför detta arbete har fritidschefen och energiingenjören
diskuterat om det är möjligt att i stället för betongplattor lägga s.k. gummiasfalt runt samtliga bassänger och gångvägar upp till gångstråk vid och till servicebyggnadens entréer där
betongplattorna föreslås ligga kvar.
Med denna investering får badet en ordentlig och synlig uppfräschning även utomhus och
säkerheten höjs då halkrisken på gummiasfalt är lägre, skönare för gående och lättare att
hålla ren med minskad risk för kontamination av badvattnet.
I budget för investeringsprojekt 2409 återstår 138 tkr vilket räcker till att återställa gångstråken med betongplattor. Kostnaden för att lägga gummiasfalt är, enligt offert, 474 000
tkr. Tillkommer kostnad för underarbete som inte ingår i offerten, ca 60 tkr. Den totala
kostnaden uppgår därmed till 533 000 tkr. Avgår kvarstående medel i budget 138 tkr,
summa netto att äska i tilläggsanslag är därmed 396 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström samt energiingenjör Dan Hjalmarsson
2015-01-28, Begäran om utökad investeringsram för gummiasfalt på Ekuddenbadet. Skrivelsen innefattar även offert och situationsplan.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Energiingenjör Dan Hjalmarsson)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)
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Ksau § 72

KS 2014/6

Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för upphandling och inköp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till tillämpningsanvisningar till riktlinjer för
upphandling och inköp.
Kommunstyrelsen reviderar därmed kommunfullmäktiges beslut § 10/2014 punkt 2 om
tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp.
Bakgrund

Med anledning av nya lagstadgade beloppsnivåer inom upphandlingsområdet krävs att tilllämpningsanvisningar till riktlinjer för upphandling och inköp uppdateras. Anvisningarna
ska även revideras med anledning av en den nya verksamhetsmodellen som infördes i januari 2014. Vissa mindre textändringar med syfte att stärka beställarorganisationen har även
gjorts.
Kommunstyrelsen beslutar om ändringar i tillämpningsanvisningarna och kommunfullmäktige beslutar om ändringar i riktlinjerna.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-01-28.
Förslag till Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för upphandling och inköp, daterad 201501-09.
________________________________
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
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Ksau § 73

KS 2015/86

Råd och Regler för uteserveringar samt Råd och Regler för
trottoarpratare och fasadskyltar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att anpassa de delar
som avser uppbyggnad av uteserveringar vid nivåskillnader, trädäck samt tiden för tillstånden.
Bakgrund

Verksamhet Teknik har tillsammans med tillgänglighetssamordnaren samt miljö- och byggnadsförvaltningen uppdaterat råden och reglerna för uteserveringar, trottoarpratare samt
fasadskyltar. Dessa har varit på remiss hos näringslivet i Mariestad som ställer sig positiva.
Framtagna råd och regler innebär att tillgängligheten ökar för de oskyddade trafikanterna
samt att gaturummet hålls snyggt och enhetligt. Den reviderade handlingen stämmer väl
överens med motsvarande dokument i andra kommuner.
För att använda allmän plats så som gator, trottoarer och torg krävs tillstånd från polisen.
När polisen får in en ansökan skickas den till kommunen för remissyttrande. I sitt yttrande
kan kommunen tillstyrka eller avstyrka tillståndet. Kommunen kan även ställa krav som ingår i tillståndet, exempelvis krav på tillgänglighet, städning osv. Kommunen tar ut en avgift
enligt beslutad taxa för användning av allmän plats.
Råd och regler gör att polisen kan övervaka och även delegera till kommunen att ta bort de
anordningar som saknar tillstånd. Mariestads kommun har sedan tidigare regler från 2000.
Vissa uteserveringar i Mariestad har under tidigare år givits tillstånd (trots att bygglov krävts)
enligt föreslagna regler. Det har då främst handlat om att tillgängligheten inte har tillgodosetts på själva uteserveringen. Verksamhet Teknik avser därför att under år 2015 kunna göra
mindre avsteg från reglerna gällande tillgänglighet på uteserveringen efter tillgänglighetssamordnarens godkännande. Avsteg från framkomlighet på gatan/trottoaren avses inte
kunna förbises.
Tekniska nämnden beslutade 2015-02-17 att föreslå kommunstyrelserna i Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta dokumenten ”Råd och Regler för uteserveringar för Mariestad,
Töreboda och Gullspång” samt ”Råd och Regler för trottoarpratare och fasadskyltar i Mariestad, Töreboda och Gullspång”.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 73 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg samt t.f. gatuchef Johan Bengtsson
2015-01-26, ”Råd och Regler för uteserveringar” samt ”Råd och Regler för
trottoarpratare och fasadskyltar”
Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Råd och Regler för trottoarpratare och fasadskyltar i Mariestad, Töreboda och Gullspång.
______________________________________________________

Expedieras till:
Gatuingenjör Hanna Lamberg
T.f. gatuchef Johan Bengtsson
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
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Ksau § 74

KS 2015/93, KS 2015/92

Jämställdhets- och mångfaldsplan samt policy och riktlinjer mot diskriminering i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för Mariestads kommun.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar policy och riktlinjer mot diskriminering i Mariestads
kommun.
Bakgrund

Samtliga medarbetare i Mariestads kommun ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Samtliga
medarbetare ska känna en stolthet över att arbeta i Mariestads kommun för att vi respekterar och värdesätter varandra.
Utöver att kommunen har en laglig skyldighet att upprätta en handlingsplan för jämställdhet
och mångfald är kommunens strävan att ha en plan som alla kan ställa sig bakom och agera
utifrån. Mariestads kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, vilket en ärlig genomgående
jämställdhets- och mångfaldsplan bidrar till.
Jämställdhets- och mångfaldsplanen är framtagen av jämställdhets- och mångfaldsgruppen
som består av representanter från arbetstagarorganisationer, chefer och personalenheten.
Gruppen har kartlagt jämställdhets- och mångfaldsbehov i Mariestads kommun och utvecklat mål och åtgärder utifrån kartläggningen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Pa-konsult Jessica Gibson samt personalchef Stefan Wallenå 201501-21, Jämställdhets- och mångfaldsplan – förslag.
Förslag till Mångfald- och jämställdhetsplan 2015-2017.
Förslag till Policy och riktlinjer mot diskriminering.
Förslag till Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017.
Förslag till Handlingsplan vid diskriminering och trakasserier.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Pa-konsult Jessica Gibson)
(Personalchef Stefan Wallenå)
(Samtliga nämnder)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 75

KS 2015/61

Kommuners Kvalitet i Korthet, resultatrapport 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger kommunchefen, i samverkan med kommunchefens ledningsgrupp, i
uppdrag att upprätta en handlingsplan med anledning av resultatet i rapporten Kommuners
Kvalitet i Korthet 2014.
Bakgrund

Mariestads kommun deltar sedan år 2012 i undersökningen Kommuners Kvalitet i Korthet
(KKiK) som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting. Det består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommuners kvalitet och effektivitet. Totalt har över 220 kommuner deltagit i KKiK under år 2014. Utifrån resultatet har
vi möjlighet att analysera vår verksamhet och finna intressanta kommuner att jämföra oss
med.
Kvalitetschef Maria Torp rapporterar Mariestad kommuns resultat från år 2014 i jämförelse
med resultat från 2013 samt medelvärdet för övriga kommuner år 2014.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp, 2015-02-10, Resultatrapport KKiK 2014.
Resultat av KKiK, Kommuners Kvalitet i Korthet 2014.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kvalitetschef Maria Torp)

Justerandes signatur
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Ksau § 76

KS 2014/425

Återrapportering: Strategi för att minimera risken för att ungdomar
ska hamna i ett drogberoende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Under år 2014 har det kommit ett flertalrapporter om ökat missbruk av droger bland unga.
Detta föranledde att individ- och familjeomsorgschefen 2014-11-28 fick i uppdrag att arbeta
fram en kommunal strategi för att motverka att unga hamnar i drogberoende.
Ett arbete har pågått i samverkan mellan socialtjänst, skola och polis med att arbeta fram en
kommunal strategi och handlingsplan för det fortsatta arbetet.
Chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson återrapporterar uppdraget på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivels upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson samt chefen
för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2015-02-12, Tjänsteskrivelse – Rapport från arbetet med att ta fram en strategi kring hur kommunen ska arbeta för att minimera risken för
att ungdomar ska hamna i ett drogberoende.
Rapport från arbetet med att ta fram en strategi kring hur kommunen ska arbeta för att minimera risken för att ungdomar ska hamna i ett drogberoende, upprättad av individ- och
familjeomsorgschef Anette Karlsson 2015-02-12.
Utkast till Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak
2015-2018.
Utkast till Handlingsplan, Kommunal strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak
2015-2018.
______________________________________________________

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-25

Sida 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 77

KS 2015/91

Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för energi- och klimatrådgivningen
2014.
Bakgrund

Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det kommande
årets arbete. Från och med verksamhetsåret 2009 är det ett krav från energimyndigheten att
kommunerna formellt godkänner verksamhetsplanen.
Efter avslutat verksamhetsår sammanställs en verksamhetsberättelse. Det finns inget krav
från Energimyndigheten om godkänd verksamhetsberättelse men väl ett intresse för förtroendevalda att följa upp utfallet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol 2015-02-04, Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2014.
Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2014.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol)

Justerandes signatur
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Ksau § 78

KS 2014/318

Medborgarförslag om att sänka borgensavgiften för Mariehus AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om sänkt borgensavgift för Mariehus AB.
Kommunfullmäktige står därmed fast vid tidigare beslut (Kf § 2013/124) om en borgensavgift med 60 räntepunkter (0,6 procent).
Bakgrund

Ann och Helen Sörklev, Mariegärdes väg 19 samt Mariegärdes väg 21, i Mariestad har var
för sig inkommit med medborgarförslag i vilka de föreslår att Mariestads kommun ska
minska borgensavgiften för Mariehus AB till 0,2 procent. Motiveringen till medborgarförslaget är att borgensavgiften höjer hyrorna för Mariehus lägenheter.
Kommunfullmäktiges tidigare beslut (Kf § 2012/140) innebär att en borgensavgift med 40
räntepunkter tas ut från och med 1 juli 2011. Sedan 2011 är kommuner skyldiga att enligt
lag ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och ställa marknads-mässiga avkastningskrav på
sina bostadsbolag. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar.
I samband med beslut om drift-och investeringsbudget för år 2014 beslutade kommunfullmäktige 2013-11-11 att höja borgensavgiften för bolagen till 60 räntepunkter (0,6 %). Det
innebär att Mariehus betalar cirka 2,5 miljoner kr och VänerEnergi ca 0,9 miljoner kr år
2014. Mariehus har i samband med tidigare beslut aviserat att den höjda borgensavgiften
kan medföra hyreshöjningar.
Om borgensavgiften sänks riskerar detta att klassas som otillåtet statsstöd. Bevisbördan för
att kraven inte ställs för lågt ligger på kommunen. De jurister som kontaktades inför beslutet år 2012 ansåg att nivån i Mariestads kommun utifrån våra förutsättningar egentligen
borde ligga högre än 40 punkter. VD Tomas Werngren i Kommuninvest konstaterade i januari 2015 att 60 punkter är den absolut lägsta nivån Mariestad k bör ligga på.
Om borgensavgiften enligt medborgarförslaget sänks till 0,2 procent för Mariehus AB blir
borgensavgiften olaglig. En sådan sänkning innebär därför att bryter vi mot lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) och kan bli skadeståndsskyldiga.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Ann och Helen Sörklev i vilka de föreslår att Mariestads kommun
ska minska borgensavgiften för Mariehus AB till 0,2 procent.
Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef/ekonomichef Maria Vaziri 2015-01-29, Svar på
medborgarförslag om sänkning av borgensavgiften för Mariehus AB.
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Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ann Sörklev)
(Helen Sörklev)
(Kommunchef/ekonomichef Maria Vaziri)
(Mariehus AB)
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Ksau § 79

KS 2015/21

Medborgarförslag om att utsmycka Krontorpsrondellen med en
Torsösnipa
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att, i likhet med andra inlämnade gestaltningsförslag, pröva
medborgarförslaget om att genomföra en kompletterande utsmyckning av Krontorpsrondellen med en Torsösnipa med segel i full skala vid en eventuell framtida omgestaltning av
Krontorpsrondellen.
Kommunstyrelsen konstaterar att det inte finns några beslut eller avsatta medel för att återuppväcka projektet ”omgestaltning av Krontorpsrondellen”.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Bakgrund

Lennart Carlberg, Vaktelvägen 42 i Mariestad, föreslår i ett medborgarförslag att Krontorpsrondellen ska utsmyckas med en Torsösnipa med segel i full skala. Enligt förslaget kan snipan och seglen uppföras i rotsfritt stål alternativ obehandlad corténstål. Medborgarförslaget
överlämnades till sektor samhällsbyggnad för beredning.
Medborgarförslaget är identiskt med det förslag som Mariestads kommun diskuterat med
företrädare för Lions Mariestad under våren 2014. Mariestads kommun valde att inte gå vidare med förslaget mot den huvudsakliga bakgrunden att det i dagsläget inte bedömdes som
att ärendet inte var ekonomisk prioriterat.
Mariestads kommun har även tagit fram egna förslag till kompletterande gestaltning med en
tydlig anknytning till att stärka upplevelsen av Mariestad som en stad vid sjön Vänern. Förslagen byggde då på att med sjömärken markera ut en enslinje. Detta genomfördes dock
inte och kommunstyrelsens arbetsutskott ansåg då att ”rondellen var färdiggestaltad”.
Så sent som den 15 december 2014 behandlade kommunfullmäktige ett medborgarförslag
om kompletterande utsmyckning av Krontorpsrondellen. Då föreslogs att rondellen skulle
utsmyckas med konstverk föreställande ”en eller flera oxar”. Kommunfullmäktige beslutade
att medborgarförslaget ska beaktas (prövas) vid en kommande omgestaltning av Krontorpsrondellen. Det finns idag inga beslut eller avsatta medel för att återuppväcka projektet ”omgestaltning av Krontorpsrondellen”.
Underlag för beslutet

Medborgarförslag från Lennart Carlberg, Vaktelvägen 42 i Mariestad, i vilket han föreslår att
Krontorpsrondellen ska utsmyckas med en Torsösnipa med segel i full skala, inklusive bilder av förslaget.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2015-01-30, Medborgarförslag om att utsmycka Krontorpsrondellen med en Torsösnipa.
Justerandes signatur
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Budgetkalkyl för att utsmycka Krontorpsrondellen med en Torsösnipa.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-12-15, Medborgarförslag om att placera ett
konstverk föreställande en oxe i Krontorpsrondellen.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Lennart Carlberg)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
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KS 2014/439

Motion om översyn av ersättningen till personer inom LSS som
arbetar inom kommunala verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att överlämnar ärendet till socialnämnden för beslut om ersättningsform och ersättningsnivå. Eventuellt tillkommande kostnad får beaktas i kommande budgetdiskussioner.
Kommunfullmäktige konstaterar härmed att motionen är besvarad
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) föreslår i en motion att kommunen ska genomföra en översyn av
ersättningen till personer inom LSS som arbetar i kommunala verksamheter så att ersättningen är någorlunda skälig. Motionen överlämnades till sektor stöd och omsorg för beredning.
Daglig verksamhet ska ge en meningsfull sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar. Insatsen bör innehålla både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter. Daglig verksamhet är inte en anställningsform och arbetet är inte avlönat.
Däremot kan det syfta till att utveckla den enskildes möjlighet till ett förvärvsarbete. Insatsen kan ges till personer i arbetsför ålder, som inte förvärvsarbetar eller studerar och som
tillhör personkrets 1 eller 2 enligt 1 § LSS. Det ska finnas en föreståndare i verksamheten
som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten bedrivs med god kvalitet och ger god omvårdnad
Daglig verksamhet är en av de tio insatserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som varken arbetar eller studerar. Daglig verksamhet gäller personkrets 1 och 2 i LSS, det vill säga människor med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller hjärnskada. Människor i personkrets
3 (med omfattande funktionsnedsättningar) har inte rätt till daglig verksamhet.
Daglig verksamhet är den insats som beviljas flest personer av alla LSS-insatser och är den
insats som ökat mest sedan lagen trädde i kraft. Uppskattningsvis har nu cirka 30 000 människor daglig verksamhet.
På Socialstyrelsens öppna jämförelser kan man studera hur daglig verksamhet fungerar i
olika kommuner. Det framgår till exempel att kommunernas uppsökande verksamhet, informationssatsningar och inventeringar av behov har minskat.
När det gäller övergång från daglig verksamhet till anställning är siffrorna låga. I 42 procent
av kommunerna har någon börjat på arbete eller praktik, men det kan alltså bara röra sig om
en person. Ännu lägre andel av kommunerna har personer som gått från sysselsättningsinsatser enligt socialtjänstlagen till arbete eller praktik. Detta är märkligt eftersom många arbetsmarknadsenheter i andra sammanhang redovisar många övergångar till arbete.
Justerandes signatur
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Det kan noteras att det är frivilligt för kommunen att betala ut habiliteringsersättning. De
funktionshindrade erhåller ersättning från försäkringskassan för sitt uppehälle. 89 procent
av Sveriges kommuner betalar dock ut habiliteringsersättning till de som har daglig verksamhet enligt LSS beviljad.
Skaraborg
12 kommuner i ”gamla” Skaraborg har svarat på frågan om hur stor habiliteringsersättning
som betalas. Hjo kommun har den högsta habiliteringsersättning och betalar 56 kr/ hel arbetsdag och Skara har den lägsta och betalar 35 kr/ hel arbetsdag. Övriga kommuner betalar
en summa däremellan. Tibro betalar habiliteringsersättning med 10 kr/timma.
Mariestads kommun betalar 36 kr/ heldag vilket motsvara 6 kr/timma.
Förslag till förändring
Chefen för sektor stöd och omsorg föreslår att habiliteringsersättning ska utgå per timma
istället för hel eller halvdags ersättning.
Chefen för sektor stöd och omsorg har inget eget förslag om eventuell höjning utan redovisar endast de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant beslut.
En höjning från 6 kr/timma till 8 kr/timma skulle innebära en kostnadsökning på ca
180 000 kr/år.
En höjning från 6 kr/timma till 10 kr/timma skulle innebära en kostnadsökning på ca
360 000 kr/år.
2015-års budget för habiliteringsersättningen är 625 000 kr.
Underlag för beslut

Motion av Christer Dalvik (MAP) i vilken han föreslår att kommunen ska genomföra en
översyn av ersättningen till personer inom LSS som arbetar i kommunala verksamheter så
att ersättningen är någorlunda skälig.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt utredare Caroline Dernstam-Johansson, Utredning/förutsättningar för habiliteringsersättning.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Christer Dalvik)
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Utredare Caroline Dernstam-Johansson)
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KS 2015/40

Motion om framtagande av kommunal tomtmark för villabebyggelse i
Lugnås, Björsäter och Tidavad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige tillstyrker intentionen i motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna
för att, i samverkan med kommunal och privata markägare, ta fram tomtmark för bostadsbebyggelse i samtliga kransorter.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
tillskapa ytterligare LIS-områden på landsbygden.
Bakgrund

Leif Udéhn (S) har inkommit med en motion om att ta fram kommunal tomtmark för villabebyggelse i Lugnås, Björsäter och Tidavad. Motionen har överlämnats till sektor samhällsbyggnad för beredning.
I Mariestads kommuns tomtkö finns ca 140 intresseanmälningar där ingen har pekat ut
dessa orter som särskilt intressant att bygga i.
Att iordningställa kommunala tomter med tekniska anslutningar kräver investeringar. Exploateringschefen bedömer det inte som möjligt att, inom rimlig tid, få tillbaka dessa kostnader genom försäljning av tomter. Det anses vara mer lämpligt att tillsammans med enskild
intressent/exploatör ta fram relevanta tomter när det finns ett konkret intresse.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) tillstyrker arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Motion av Leif Udéhn (S) om framtagande av kommunal tomtmark för villabebyggelse i
Lugnås, Björsäter och Tidavad.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén 2015-02-10, Motion om framtagande av kommunal tomtmark för
villabebyggelse i Lugnås, Björsäter och Tidavad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Leif Udéhn)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Exploateringschef Erik Randén)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 82

KS 2015/94

Förutsättningar/principer för ersättning för förlorad arbetsförtjänst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att förtroendevald, som är yrkesverksam på annan ort, är
berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid de tillfällen som ett schemalagt
arbetspass infaller i anslutning till sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Detta gäller även annan förrättning som, i direkt anslutning, föregås eller efterföljs av
schemalagt arbetspass.
Då arbetsplatsen är förlagd på annan ort är den förtroendevalda berättigad till ersättning för en hel arbetsdag i samband med förrättningar och sammanträden i Mariestad.
2. Kommunstyrelsen beslutar att motsvarande förutsättningar fäller för samtliga förtroendevalda i Mariestads kommun som har schemalagd arbetstid.
Henrik Karlsson (-) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Enligt dokumentet Arvoden och traktamenten i Mariestad, antaget av kommunfullmäktige,
framgår att ”Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser och bestämmelserna om ersättning för förlorad arbetsförtjänst avgörs av kommunstyrelsen”.
Personalchefen överlåter till kommunstyrelsen att tolka om, alternativt i vilken omfattning,
förtroendevald är berättigade till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Personalchef Stefan Wallenå)
(Lönekontoret)
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Ksau § 83

KS 2015/90

Preliminära budgetramar för år 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om följande preliminära budgetramar för år
2016:
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljö-och byggnadsnämnden
Avfallsnämnden

+3,4 mnkr
+4,7 mnkr
0
0
0
0

Samtliga nämnder kompenseras för lönekostnadsökningar i samband med/kopplade till
avtalade löneöversyner 2015.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att samtliga nämnder även ska konsekvensbeskriva en ramminskning om 2 procent för år 2016.
Ida Ekeroth (S) samt Björn Nilsson (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Kommunchefen 2014-12-17 i uppdrag att upprätta förslag till preliminära budgetramar för
år 2016. Förslaget har diskuterats i kommunchefens ledningsgrupp och kommunicerades
med budgetberedningen på budgetdialogdagen 2015-02-09. Förslaget utgår från kommunens demografimodell vilken pekar på ökade behov år 2016 för utbildningsnämnden med
3 400 tkr och för socialnämnden med 4 700 tkr.
Då detta är fördelat återstår ett resultat om ca 12 000 tkr vilket är i nivå med det nya finansiella målet om 1 procent av skatt-och statsbidrag. För övriga nämnder innebär förslaget
oförändrad ram. Samtliga nämnder kompenseras dock för lönekostnadsökningar i samband
med/kopplade till avtalade löneöversyner 2015.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2015-02-24, Beslut om preliminära ramar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson
Samtliga nämnder
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Information på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tillgång till politikerportalen

Arbetsutskottet diskuterar vilka, utöver berörda förtroendevalda, som ska få tillgång till den
”nya” politikerportalen som kommer att införas under våren.
______________________________________________________

Information: fastighetsförsäljningar

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om eventuella fastighetsförsäljningar. Kommunchefen återkommer med beslutsunderlag i ärendet vid kommande sammanträde.
______________________________________________________

Information: Brunnsberg

Projektledare Ulf Johansson informerar om planerade ombyggnationer vid Brunnsberg Ridskola. Johansson återkommer till arbetsutskottet med en mer konkret projektbeskrivning.
______________________________________________________
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Uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Projektgrupp för vård-/trygghetsboende

KS 2015/98

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillsätta en projektgrupp
(motsvarande projektgruppen för skolområde väster) för att upprätta förslag till ett nytt
trygghetsboende/särskilt boende.
______________________________________________________

Samlingsplats företagsfrågor

KS 2015/99

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta förslag till lokaler för att samla samtliga aktörer som verkar för att utveckla näringslivet i Mariestad.
______________________________________________________

Energi- och klimatrådgivarna

KS 2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda om energi- och
klimatrådgivarnas kompetens kan integreras i andra kommunala uppgifter och verksamheter.
______________________________________________________
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Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Dacapo styrgrupp

Johan Abrahamsson (M) informerar från sammanträde med Dacapo styrgrupp den 16 februari i Göteborg. Med vid mötet var även Jan Wahn (C).
______________________________________________________

Kulturalliansen

Johan Abrahamsson (M) informerar från möte med syfte att bilda en Kulturallians den 16
februari. Med vid mötet var även Ida Ekeroth (S).
______________________________________________________

Sjöängens samfällighetsförening

Johan Abrahamsson (M) informerar från informationsmöte med Sjöängens samfällighetsförening den 19 februari.
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ola Blomberg
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