Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 8:00 – 11.55

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Henrik Karlsson (M)
Janne Jansson (S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Tina Karling Hellsvik
Adam Johansson
Hanna Asp
Erik Söderström
Lars Arvidsson
Malte Svensson
Erik Randén
Stefan Wallenå
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

stadsplanechef §§ 360-361
planarkitekt §§ 360-361
planarkitekt §§ 360-361
planarkitekt §§ 360-361
projektledare § 373
enhetschef vuxenheten § 373
exploateringschef §§ 364-365
personalchef § 372
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

§§ 357-375

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-10-25

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-10-25

Anslagsdatum

2017-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-11-22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 357

Dnr 2017/00007

Inbjudningar

1.

Länsstyrelsen. Inbjudan till integrationsforum om bosättning och mottagande
den 14 november 2017 i Göteborg.

2.

Länsstyrelsen. Inbjudan till Krissamverkan Västra Götaland på temat förändrat
klimat – anpassad krisberedskap i Göteborg den 30 november.

3.

VG-regionen och Länsstyrelsen. Inbjudan till konferensen Västra Götaland
ställer om – möjligheter till ett fossilfritt Sverige den 26 oktober 2017 i
Göteborg.

4.

SKL. Inbjudan till nationell dialog om samhällets roll för utveckling,
”Besöksnäring på agendan” den 7 december i Stockholm.

5.

IFS mfl. Inbjudan till IFS-konferensen ”Ett Sverige som jobbar – så löser vi
intergrationen” den 7-8 december i Stockholm.

6.

SKL. Inbjudan till seminariet ”Säker digital post till privatpersoner och företag”
den14 november 2017 i Stockholm

Inbjudningarna anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 358

Dnr 2017/00005

Handlingar att anmäla

1.

Mariestads fyrsällskap. Sammanställning över genomförda arbeten under år
2017.

2.

Protokollsutdrag från IT-nämnden, § 27/17 – Budgetuppföljning och
delårsrapport 2017. (KS 2017/343)

3.

Protokollsutdrag från RÖS, § 100/17 – Budget 2018 med inriktning 2019-2022
(KS 2017/351)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 359

Dnr 2015/00250

Information: Pågående arbete med detaljplan för Katthavsviken

Ärendet utgår och lyfts vid ett senare tillfälle.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Sida 6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 360

Dnr 2016/00253

Beslut om samråd av detaljplan för del av Ullervad 31:1

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om samråd av detaljplan för del av
Ullervad 31:1
Bakgrund

Huvudsyftet med detaljplanen för del av Ullervad 31:1 är att skapa byggrätter för nya
bostäder i närhet till Mariestad. Detaljplanens syfte är även att öka trafiksäkerheten
på Ullervadsvägen där den ansluter i planområdet.
Ullervad ligger strax utanför Mariestads centralort och är en populär plats att bo på,
här finns både förskola och grundskola samtidigt som det är nära in till Mariestad
och E20. Eftersom Ullervad är en tätort på landsbygden finns här det ovan nämnda
men även det som hör landsbygden till i form av jordbruk, djurhållning, öppna
kulturlandskap och natur.
Den ännu gällande översiktsplanen från 2003 pekar ut Ullervad som lämplig för
fortsatt bebyggelseutveckling. Kommunen håller nu på att revidera översiktsplanen
och även i detta arbete pekas Ullervad ut som ett viktigt förtätningsobjekt.
Detaljplaneförslaget överensstämmer med intentionerna i ovan nämnda handlingar
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13, Beslut
om samråd av detaljplan för Ullervad 31:1
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Hanna Asp 2017-10-12, Förslag till beslut
om samråd: Detaljplan för del av Ullervad 31:1.
Plankarta detaljplan för del av Ullervad 31:1, samrådshandling.
Planbeskrivning detaljplan för del av Ullervad 31:1, samrådshandling.
Fastighetsförteckning detaljplan för del av Ullervad 31:1, samrådshandling.
Behovsbedömning detaljplan för del av Ullervad 31:1, samrådshandling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 360 (forts).

Expedieras till:
Planarkitekt Hanna Asp
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 361

Dnr 2015/00188

Beslut om samråd: Detaljplan för Myggan 3 (fd Kronoparkskolan), Marieholm, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till ändring av detaljplan för
Myggan 3, Mariestad centralort, Mariestads kommun ska bli föremål för samråd.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-06 (§ 205) att ge
stadsplaneavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan för
Myggan 3.
Föreslaget planområde utgörs av fastigheten Myggan 3 som är belägen i stadsdelen
Marieholm, ca 1,5 km sydväst om Mariestad centrum. Myggan 3 omfattar ca 14 000
m2 kvartersmark och gränsar i söder till Södra vägen, i väster till radhusbebyggelse, i
norr till ett mindre grönområde och i öster till flerbostadshusbebyggelse. På
fastigheten ligger låg- och mellanstadieskolan Kronoparksskolan som uppfördes i
slutet av 1960-talet.
Planförslaget innebär i huvudsak att markanvändningen specificeras från tidigare
kvartersmark avsett för allmänt ändamål till skola, ändring av byggnadshöjd för att
medge tvåvåningsbebyggelse, justering av prickmark samt införande av markreservat
för allmänna underjordiska ledningar.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13,
Beslut om samråd: Ändring av detaljplan för Myggan 3 (fd Kronoparkskolan),
Marieholm, Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik och
planarkitekt Adam Johansson 2017-10-10, Beslut om samråd: Ändring av
detaljplan för Myggan 3, Mariestads centralort, Mariestads kommun
Plankarta med bestämmelser (samrådshandling)
Planbeskrivning (samrådshandling)

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, Planarkitekt Adam Johansson
Projektledare Thomas Johnsson, Grundskolechef Anna-Karin Yséus
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Sida 9

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 362

Dnr 2017/00319

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Mariestads
kommun för perioden 2018-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med östra hälso- och sjukvårdsnämnden
avseende lokalt folkhälsoarbete under perioden 2018-2021
Bakgrund

Samverkan mellan kommunen och östra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande
folkhälsoarbete och samfinansiering regleras i ett samverkansavtal. Nuvarande avtal
sträcker sig till slutet av år 2017.
Avsikten med avtalet är att stärka det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre
resursutnyttjande och större genomslagskraft. Avtalet tydliggör parternas enskilda
och gemensamma åtaganden samt hur arbetet ska samfinansieras.
Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med
utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor,
livsmiljöer och levnadsvanor. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och
förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från
befolkningens behov.
Folkhälsoarbetet ska ses som strategiskt utvecklingsområde. Det innebär bland annat
att:
-

Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt och utgå från befolkningens behov

-

Folkhälsoarbetet ska ha tydliga mål och en tydlig uppföljning

-

Folkhälsoarbete ska bygga på systematiska och målinriktade insatser,
integrerade i ordinarie verksamhet

-

Styrning och ledning av folkhälsoarbetet ska vara integrerat i kommunernas
ledningssystem

Strategigruppen inom samverkansmodellen för Skaraborgs kommunalförbund och
östra hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit fram ett förslag på samverkansavtal för
det lokala folkhälsoarbetet i Skaraborgs kommuner. Det nya avtalet föreslås gälla från
år 2018 till 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 362 (forts).

________________________________
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt avtalet och förs sin del beslutat att
teckna det med Skaraborgs kommuner. Skaraborgs kommunalförbund
rekommenderar sina medlemskommuner att teckna avtalet. Mariestad folkhälsoråd
ställer sig bakom avtalet och rekommenderar att Mariestads kommun tecknar
detsamma.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13,
Samverkansavtal för lokalt folkhälsoarbete i Mariestads kommun 2018-2021
Tjänsteskrivelse upprättad av folkhälsostrateg Gabriella Idholt 2017-10-13,
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Mariestads kommun för perioden
2018-2021
Samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete 2018-2021
Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund § 72/17
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens § 67/17

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Folkhälsostrateg Gabriella Idholt)
(Östra hälso- och sjukvårdsnämndens kansli)
(Skaraborgs kommunalförbund)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-10-25

Sida 11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 363

Dnr 2017/00223

Motion om Mariestads kommuns arbete med barnkonventionen

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen i den del som avser redovisning i
kommunens årsredovisning och beslutar att från år 2017 komplettera
årsredovisningen med kommunövergripande specifika exempel på insatser som
gjorts under året för att tillgodose FNs konvention om barnets rättigheter.
Kommunfullmäktige beslutar att avvakta med utbildningsinsatser i frågan tills dess
att riksdagen fattat beslut och en strategi finns framtagen i kommunen.
Bakgrund

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att det inom kommunen
ska genomföras utbildningsinsatser för att höja kunskapen om barns rättigheter samt
även att det i kommunens årsredovisning görs en beskrivning och utvärdering av hur
kommunen arbetar med frågor som rör barn och ungas rättigheter.
Kommunstyrelsen tog 2015-10-22 (§ 202) ett beslut om att avvakta revidering av den
nuvarande strategin för arbete med barnkonventionen, till dess att förslaget till ny lag
om barnkonventionen kommer. Med anledning av utredningens slutrapport,
proposition och eventuellt riksdagsbeslut kan det vara motiverat att invänta med
utbildningsinsatser tills dess att riksdagen fattat beslut i frågan och att kommunen har
en framtagen och beslutad strategi.
Kommunen kan dock redan i årsredovisningen för år 2017 lägga till en rubriksättning
om Mariestads kommuns arbete utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. I
denna del av den kommunövergripande årsredovisningen kan specifika exempel på
insatser beskrivas som särskilt gjorts för att tillgodose FN:s konvention om barnets
rättigheter.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13, Svar på
motion om Mariestads kommuns arbete med barnkonventionen
Tjänsteskrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Katarina Lindberg
2017-10-05, Motion om Mariestads kommuns arbete med barnkonventionen
Motion upprättad av Marie Engström Rosengren 2017-05-24, Barnkonventionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 363 (forts).

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Marie Engström Rosengren), (Chef för sektor ledning Katarina Lindberg), (Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Redovisningschef Lars Bergqvist), (Samtliga sektorer)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 364

Dnr 2017/00340

Köp av SSU-stugan på Snapen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att köpa SSU-stugan för en köpeskilling
om 50 000 kronor.
Köpet finansieras med pengar från ram för exploateringsprojekt.
Ida Ekeroth (S) och Janne Jansson (S) anmäler och jäv och deltar inte i handläggning
och beslut i ärendet.
Bakgrund

Mariestads socialdemokratiska arbetarkommun har inkommit med förfrågan om
kommunen önskar köpa den så kallade SSU-stugan på Snapen.
Området där stugan står ägs av kommunen och upplåts med ett nyttjanderättsavtal
till föreningen. Ett eventuellt köp av stugan innebär att kommunen är ägare av både
mark och byggnad som tills vidare placeras i kommunens markreserv.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13, Köp av
SSU-stugan på Snapen
Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2017-10-12, Köp av
SSU-stugan på Snapen
Nyttjanderättsavtal upprättat 1994-12-28

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 365

Dnr 2017/00348

Information: Boendeprojekt Tidavad

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Tidavad är en ort strategiskt placerad med närhet till Skövde. Om ett prisvärt boende
kan tas fram på orten bedömer exploateringschefen att detta kan vara ett attraktivt
alternativ för bostadssökande från bland annat Skövde med omnejd.
För att undersöka möjligheterna att uppföra attraktiva och prisvärda bostäder har
inledande samtal förts med flera olika bolag. Diskussionerna har nu kommit så långt
att en första information om alternativa möjligheter delges arbetsutskottet på
sammanträdet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13,
Information om boendeprojekt Tidavad
Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2017-10-12,
Boendeprojekt Tidavad

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 366

Dnr 2017/00349

Riktlinjer för studiestartsstöd

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att ta fram
förslag på riktlinjer för studiestartsstöd.
Bakgrund

Från och med juli 2017 har ett nytt studiestartsstöd införts. Stödet syftar till att öka
rekryteringen till studier bland personer med kort utbildning och stort
utbildningsbehov. Chefen för sektor utbildning har inkommit med en önskan om att
tillsammans med sektor stöd och omsorg ta fram riktlinjer kring studiestartsstödet.
Riktlinjerna ska bland annat innefatta förslag på målgrupp för stödet samt rutiner
kring hur hanteringen av stödet ska utformas. Även Arbetsförmedlingen kommer
vara delaktig i arbetet med att ta fram ett förslag till riktlinjer.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13, Uppdrag
om förslag till riktlinjer för studiestartstöd
Tjänsteskrivelse upprättad av utbildningschef Maria Appelgren 2017-10-11, Uppdrag
att ta fram förslag på riktlinjer för studiestartsstöd

Expedieras till:
Utbildningschef Maria Appelgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 367

Dnr 2017/00354

Statsbidrag för lovskola och rätt till Komvux

Ärendet utgår och lyfts vid ett senare tillfälle.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-10-25

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 368

Dnr 2017/00310

Riktlinjer för slutredovisning av investeringsobjekt

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att samtliga investeringsprojekt inom kommunen som har
en budget överstigande tre miljoner konor ska slutredovisas för kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ekonomichefen ansvarar för att investeringsprojekten slutredovisas till
arbetsutskottet.
Bakgrund

På arbetsutskottets sammanträde den 11 september 2017 hanterades delårsbokslutet
2017 för Mariestads kommun. I samband med detta beslutade arbetsutskottet att ge
kommunchefen i uppdrag att tillsammans med sektor samhällsbyggnad utreda och
lämna förslag på en slutredovisning av investeringsobjekt som överskrider en viss
summa.
Sektor samhällsbyggnad föreslår att samtliga investeringsprojekt som har en budget
överstigande sju miljoner ska slutredovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslagsvis sker en samordnad återrapportering kvartalsvis.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att investeringsprojekt överstigande tre
miljoner ska slutredovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13, Riktlinje
för slutredovisning av investeringsprojekt
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2017-10-05,
Angående igångsättningstillstånd och slutredovisning av investeringsprojekt

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 369

Dnr 2017/00338

Riktlinjer för den förebyggande verksamheten inom
Räddningstjänsten Östra Skaraborg med tillhörande frister

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
yttrande.
Bakgrund

Chefen för den förebyggande avdelningen inom RÖS har genomfört en grundlig
översyn av förbundets riktlinje för den förebyggande verksamheten och därefter
upprättat ett reviderat förslag på riktlinje.
Riktlinjen syftar till att kvalitetssäkra och förtydliga hur arbetsuppgifterna vid den
förebyggande avdelningen ska bedrivas. Riktlinjen vänder sig både till personal inom
RÖS och till utomstående. Riktlinjen beskriver bland annat arbetsuppgifter, regler för
myndighetsutövning och hur tillsyn ska bedrivas och hur fristerna för tillsynen sätts.
Målet med riktlinjen är att bidra till att det förebyggande arbetet bedrivs på ett
likvärdigt sätt i samtliga medlemskommuner och av samtliga medarbetare.
Direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg har i beslut 2017-08-31, § 83
beslutat att fastställa riktlinje för förebyggande brandskyddsarbete att gälla från och
med den 1 december 2017 samt även beslutat att översända frister för skriftlig
redogörelse, tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och
explosiva varor, tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och
rengöring (sotning) för antagande i respektive medlemskommun.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13, Riktlinjer
för den förebyggande verksamheten inom RÖS med tillhörande frister
Protokollsutdrag från RÖS, § 83/17
Riktlinjer för den förebyggande verksamheten inom Räddningstjänsten Östra
Skaraborg
Frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och
explosiva varor (Bilaga 1)
Frister för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (Bilaga 2)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 369 (forts).
______________________________

Frister för rengöring (sotning) (Bilaga 3)
Generella kommentarer till ovanstående bilaga 1, 2 och 3
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Daniele Coen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00241

Medborgarförslag om rensning i ån Tidan (från badhusbron till
Marieholmsbron)

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget i den delen som avser
sprängning och muddring för att erhålla en fin vattenyta, då detta är åtgärder som
kan skada Tidans naturvärden.
Kommunstyrelsen beslutar dock att de skötselinstruktionerna som tagits fram för
vatten- och strandmiljöer längs Tidan ska kompletteras med ökad skötsel/röjning av
vass, sjögräs och liknande längs den åsträcka som avses i medborgarförslaget.
Bakgrund

Nils E Erksson har lämnat in ett medborgarförslag där han vill att kommunen ska
vidta åtgärder i form av sprängning, muddring och allmän rensning som innebär att
ån Tidan (delen mellan badhusbron och Marieholmsbron) får en fin vattenyta.
Fullmäktige beslutade 2017-09-25 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beslut.
Verksamhet miljö- och bygg har berett ärendet och gör följande bedömning:
Tidan nedströms sjön Östen är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vattendrag
med hänsyn till natur-, kultur- och fiskevårdshänsyn. Sträckningen genom Mariestads
tätort hyser höga naturvärden knutet till den limniska miljön och dess stränder.
Området är viktigt som livsmiljö för ett tjugotal fiskarter, varav gös, asp, tidanöring,
nissöga och vimma är av särskilt intresse. Strömpartier, skuggande trädridåer,
stenblock, vattenvegetation och död ved är viktiga element för en god livsmiljö för
fisken. De åtgärder som framförs i medborgarförslaget bedöms därför påtagligt skada
dessa naturvärden samt skada reproduktionen av fisk viktig för yrkes- och sportfiske
i Vänern.
För att genomföra betydande rensningsåtgärder krävs tillstånd till vattenverksamhet,
vilket söks hos Mark- och miljödomstolen. Ansökan innebär en resurskrävande
process där ansökningshandlingar, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, behöver
tas fram. Samråd med berörda parter ska också genomföras. Miljö- och
byggnadsnämndens bedömer det också som osannolikt att tillstånd skulle meddelas
för åtgärder som påtagligt kan skada Tidans naturvärden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 370 (forts).

________________________________
Mariestads kommun, planavdelningen tillsammans med avdelningen för gata och
park, har år 2016 tagit fram reviderade skötselinstruktioner för vatten- och
strandmiljöerna längs Tidan nedströms Gärdesbron. Dessa har förankrats i
Förvaltningsgruppen för Tidan i Mariestad. Verksamhet miljö- och bygg anser att
området även fortsatt bör skötas enligt dessa instruktioner.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska avslå
medborgarförslaget i den delen som avser sprängning och muddring för att erhålla en
fin vattenyta, då detta är åtgärder som kan skada Tidans naturvärden. Vidare föreslår
Abrahamsson (M) att de skötselinstruktionerna som tagits fram för vatten- och
strandmiljöer längs Tidan ska kompletteras med ökad skötsel/röjning av vass, sjögräs
och liknande längs den åsträcka som avses i medborgarförslaget.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13, Svar på
motion om rensning i ån Tidan (från badhusbron till Marieholmsbron)
Medborgarförslag om årensning upprättat av Nils E Erksson, 2017-06-16
Tjänsteskrivelse upprättad av miljöutredare Håkan Magnusson 2017-10-11,
Remissyttrande – Medborgarförslag om resning av Tidan, sträckan mellan
Gärdesbron och Marieholmsbron

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Miljöutredare Håkan Magnusson)
(Miljö- och byggnadsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 371

Dnr 2017/00353

Avtal avseende juridiska tjänster

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att teckna avtal med Skövde kommun för
juridiska tjänster i enlighet med upprättat förslag.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-11-23 (§ 502) kommunchefen i uppdrag
att tillsammans med sektorcheferna upprätta förslag till nya samverkansområden
mellan kommunerna i Skaraborg.
Utifrån detta uppdrag och med anledning av att Mariestads kommun i dagsläget
saknar kommunjurist har ett avtalsförslag gällande juridiska tjänster tagits fram i
samarbete med Skövde kommun. Avtalsförslaget ger Mariestads kommun
möjligheter att i hög utsträckning tillgodose de behov som finns inom området.
Avtalet finansieras via avsatta medel i kommunstyrelsens detaljbudget.
Avtalet förlängs ett år i taget och kan sägas upp med sex månaders varsel.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-18, Avtal för
juridiska tjänster
Förslag på avtal för juridiska tjänster mellan Mariestads kommun och Skövde
kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor ledning Katarina Lindberg 2017-10-18,
Avtal avseende juridiska tjänster

Expedieras till:
Chef för sektor ledning Katarina Lindberg
Samtliga sektorer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 372

Dnr 2918

Arbetsgivar- och personalfrågor

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Personalchef Stefan Wallenå informerar om och redovisar aktuellt nuläge inom
följande arbetsgivar- och personalområden:
-

Heltidsprojekt
Med utgångspunkt i SKL och Kommunals överenskommelse "Lokalt arbete i
syfte att öka heltidsarbete” och fullmäktiges beslut i ärendet ”Motion om rätt
till heltid” arbetar personalavdelningen med att ta fram en plan för införande
av heltid. Planen ska vara klar senast 31 december 2017 och den ska vara
ändamålsenlig och långsiktig med stegvis införande av heltid. Planen ska även
innefatta mål om sammanhållen arbetstid (dvs frivillighet gällande så kallade
”delade turer”).

-

Kompetensförsörjning
Inom Skaraborg pågår ett gemensamt samverkansarbete kring
personalförsörjning. Bland annat har man utrett det totala
rekryteringsbehovet inom Skaraborgskommunerna för åren 2017-2021 och
identifierat gemensamma bristyrken i vårt område kommande år. Man håller
även på att ta fram en gemensam handlings-/åtgärdsplan.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedieras till:
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 3384

Information på sammanträdet

Badhuset

KS 2016/151

Projektledare Lars Arvidsson informerar arbetsutskottet om det pågående arbetet
med renovering av badhuset. Etapp 1 har påbörjats och bland annat har en utredning
av status på nuvarande bassängs betongkonstruktion, tätskikt samt ytskikt
genomförts. Resultatet av utredningen visade att den befintliga konstruktionen
framstår vara i bra kondition. Lars Arvidsson lämnar även information kring
alternativa möjligheter gällande den planerade undervisningsbassängen.
___________________________________
Kommuntal

KS 2017/287

Länsstyrelsen ska utifrån ”Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning” besluta om fördelning av antalet nyanlända som ska
anvisas till länets kommuner. Med anledning av detta har Länsstyrelsens bjudit in till
ett samrådsmöte i Göteborg den 18 oktober. Enhetschef inom vuxenenheten, Malte
Svensson, rapporterar från mötet och delger arbetsutskottet den information som
lämnades. Bland annat presenterades två olika beräkningsmodeller för anvisning av
antal platser i kommunerna. Synpunkter/önskemål från kommunerna gällande antal
platser ska lämnas till integrationsprojektets styrgrupp.
Ärendet kommer att beredas och tas upp på arbetsutskottets sammanträde den 8
november.
___________________________________
Orange day

Kommunchef Kristofer Svensson informerar arbetsutskottet om att kommunen har
fått en förfrågan/önskemål från UN Women´s Sverigekommitté om att
uppmärksamma den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot
kvinnor (25 november) genom att belysa en strategisk byggnad i staden i orange
denna dag.
Kampanjen ”Orange day – Unite to end violence against women” infördes av FN:s
generalsekreterare Ban Ki-moon år 2008. Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet
om problemet och öka den politiska viljan och resurser för att förebygga och få ett
slut på alla former av våld mot flickor och kvinnor i alla delar av världen.
_____________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Det lämnas inga uppdrag till kommunchefen vid dagens sammanträde.
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Dnr 4245

Ev rapporter

Det lämnas inga rapporter vid dagens sammanträde.
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