Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-07

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset 14:00 – 16.00

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Marianne Kjellquist (S)
Björn Fagerlund (M)
Anette Karlsson (M)
Henrik Karlsson (-)
Göran Hellström (L)
Sture Pettersson (S)
Janne Jansson (S)
Marie Engström Rosengren (V)
Nils Farken (MP)
Sven Inge Eriksson (KD)
Anders Karlsson (C)

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

Övriga deltagare

Sandra Magnusson (M)
Stefan Eriksson (M)

ersättare
ersättare

Lars Bergqvist
Joakim Stier
Lotta Hjoberg
Maria Torp
Ramona Nilsson
Lars Arvidsson
Malin Eriksson

redovisningschef § 33
arbetsmarknadschef § 42
chef sektor stöd och omsorg § 42
kvalitetschef § 43
utvecklingschef § 44
kommunchef
sekreterare

Justerare

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 33-46

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-03-07

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-03-07

Anslagsdatum

2016-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-04-01
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Kommunstyrelsen
Ks § 33

Dnr 2016/00096

Årsredovisning 2015 för Mariestads kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2015 i Mariestads kommun.

2.

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med riktlinjerna för resultatutjämningsreserv,
att inga medel reserveras år 2015 till resultatutjämningsreserven.

Bakgrund

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas.
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning,
finansieringsanalys samt sammanställd redovisning med kommunal verksamhet i annan
juridisk form.
Redovisningsenheten har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads kommun år
2015. Tf. ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist informerar om årsredovisningen
på sammanträdet.
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

Skrivelse upprättad av tf. ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist 2016-02-24,
Årsredovisning 2015 för Mariestads kommun.
Årsredovisning 2015 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Årsredovisning 2015 för Mariestads
kommun.
Kommunfullmäktige
Expedieras till: Tf ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist, Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 34

Dnr 2016/00081

Ombudgetering av driftmedel från år 2015 till år 2016

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet utgår och tas upp på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun ska nämndernas resultat,
som princip, överföras till nästa år. Ett överskott i nämnden ombudgeteras inte
automatiskt utan förutsätter att ombudgetering har begärts särskilt. Ett underskott
ombudgeteras automatiskt om inte nämnden särskilt har begärt att underskottet inte ska
ombudgeteras.
Överskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller påverka
får inte ombudgeteras, exempelvis efter beslut av staten eller annan myndighet. Överskott
som uppstått på grund av en lägre omfattning på verksamheten eller en försenad
starttidpunkt får inte heller ombudgeteras. Underskott som beror på omständigheter som
nämnden varken kunnat förutse eller kunnat påverka behöver inte ombudgeteras,
exempelvis underskott som beror på beslut av staten eller annan myndighet.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel från år
2015 till 2016 för Mariestads kommun. I förslaget föreslås att totalt 333 tkr ombudgeteras
av driftmedel från år 2015 till 2016.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. ekonomichef Jonas Eriksson 2016-03-02, Ombudgetering av
driftmedel från år 2015 till år 2016 för kommunens totala verksamheter.
Sammanställt dokument över samtliga ombudgeteringar från år 2015 till år 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ombudgetering av driftmedel från år
2015 till år 2016.
Expedieras till:
Tf ekonomichef Jonas Eriksson
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 35

Dnr 2016/00080

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2015 till år 2016

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet utgår och tas upp på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun fastställer
kommunfullmäktige en investeringsbudget per nämnd. Som underlag för detta beslut ska
finnas en redogörelse, inklusive belopp för de investeringsprojekt som nämnden planerar.
Investeringsprojekt ska genomföras (i vart fall huvudsakligen) under angivna
verksamhetsår. Medel knutna till investeringsprojekt som huvudsakligen har genomförts
får ombudgeteras till nästa år. Begäran om ombudgetering ska redovisas per verksamhet
och projekt.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av investeringsmedel
från år 2015 till 2016 för Mariestads kommun. I förslaget föreslås att totalt 42 492 tkr
ombudgeteras av investeringsmedel från år 2015 till 2016.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. ekonomichef Jonas Eriksson 2016-03-02, Ombudgetering av
investeringsmedel för kommunens totala verksamheter från år 2015 till år 2016.
Sammanställt dokument över samtliga ombudgeteringar från år 2015 till år 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ombudgetering av investeringsmedel
från år 2015 till år 2016.

Expedieras till:
Tf ekonomichef Jonas Eriksson
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 36

Dnr 2016/00021

Utökning av befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Ullervad, Mariestads kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att utöka befintligt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i området Ullervad till att även innefatta fastigheterna; Brunnsberg 1:3, 1:4, 1:5,
1:6 samt Fors 2:11, 2:30, 2:35, 2:36, 2:37, 5:3, 6:2, 7:1.
Bakgrund

Samhället Ullervad ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. I
direkt anslutning till verksamhetsområdet för Ullervad ligger området Fors/Brunnsberg.
Området utgörs av elva bebyggda bostadsfastigheter och en fastighet där Mariestads
ridklubb bedriver sin verksamhet.
I området förekommer problem med dricksvattenkvaliteten och området skulle betjänas,
både med avseende på människors hälsa och miljön, av att intas i det kommunala
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Detta sammanvägt med den direkta
närheten till befintligt verksamhetsområde medför att kommunen enligt 6 § Lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster har en skyldighet att upprätta verksamhetsområde för vatten
och spillvatten i området. Vidare kommer ridanläggningen att utökas med en servering,
vilket även påskyndar kommunens utbyggnad.
När det gäller stora fastigheter är det endast möjligt att ta med den del av fastighet som ska
ha tillgång till kommunala vattentjänster i verksamhetsområdet. Därför föreslås att några av
fastigheterna delas så att endast ytan runt bostadshusen tas med i verksamhetsområdet.
Att skapa verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området medför en uppskattad
kostnad om 2 500-3 000 tkr. Med dagens taxa nås med anläggningsavgifterna endast en
täckningsgrad mellan 50 och 60 procent i detta projekt. Resterande täcks av taxans
brukningsavgifter.
VA-avdelningen har under hösten 2015 arbetat fram ett förslag till en övergripande VAplan för Mariestad och hela MTG. I denna plan, vilken skall förankras politiskt inom kort,
är det föreslagna området högt prioriterat tillsammans med flertalet andra så kallade § 6områden. Att försörja dessa områden med kommunalt VA kommer att kräva en översyn
av taxans anläggningsavgifter för att dessa på sikt ska harmonisera med de kostnader som
uppstår vid anläggandet.
Tekniska nämnden beslutade 2016-01-26 att föreslå kommunfullmäktige i Mariestads
kommun att utöka befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området
Ullervad till att även innefatta fastigheterna; Brunnsberg 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 samt Fors 2:11,
2:30, 2:35, 2:36, 2:37, 5:3, 6:2, 7:1.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 36 (forts).

________________________________
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

Skrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind och VA- och gatuchef Michael
Nordin 2016-02-23, Komplettering till förslaget om utvidgande av kommunalt
verksamhetsområde i Ullervad
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-02-04, Utökning av befintligt
verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ullervad
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-01-26 § 4, Utökning av befintligt av
verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ullervad, Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av VA- och gatuchef Michael Nordin samt VA-ingenjör Amanda
Haglind 2016-02-01, Utvidgande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Ullervad.
Karta över befintligt verksamhetsområde samt förslag till utökat verksamhetsområde.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
VA- och gatuchef Michael Nordin
VA-ingenjör Amanda Haglind

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 37

Dnr 2015/00410

Reviderade ordningsföreskrifter för torghandel

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att, för sin del, anta de reviderade ordningsföreskrifterna för
torghandel i Mariestad.
Bakgrund

Verksamhet teknik har upprättat förslag till reviderade ordningsföreskrifter för torghandel
då förändringar skett i gällande regelverk som berör denna verksamhet. Samtidig har ett
MTG-gemensamt dokument upprättats.
Ordningsföreskrifterna har varit på remiss till respektive kommunstyrelse och dokumentet
har uppdaterats efter följande synpunkter:
-

Försäljning får även ske de sex vardagar som infaller närmast före påskdagen,
midsommardagen och juldagen.

-

Paragrafnumreringen har rättats till på sid 4.

-

Vidare har kartbilagorna uppdaterats och kompletterats med kartor för Gullspång
och Hova.

Tekniska nämnden beslutade 2016-01-26 att föreslå kommunfullmäktige i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta ordningsföreskrifterna för torghandel i Mariestad,
Töreboda och Gullspångs kommuner.
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 från tekniska nämnden 2016-01-26, Uppdaterade ordningsföreskrifter för
torghandel.
Förslag till ordningsföreskrifter för torghandel i Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Gullspångs kommun
Töreboda kommun
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 38

Dnr 2014/00391

Etablera digitala skyltar längs E20

Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal. Mariestads
kommun inklusive de kommunala bolagen erhåller en visningstid motsvarande
35 procent av den totala visningstiden på skyltarna.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att investeringskostnaden om ca 90 tkr för framdragande
av el och fiber till skyltarna ska finansieras genom kommunstyrelsens medel till
förfogande år 2016. Även driftkostnaden om ca 50 tkr för år 2016 ska finansieras
genom kommunstyrelsens medel till förfogande.

3.

Kommunstyrelsen beslutar att utöka tekniska nämndens driftbudget med 100 tkr
från och med år 2017 för att finansiera driftkostnaden för de digitala skyltarna.

Bakgrund

Utvecklingsenheten har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till avtal för att etablera två
digitala skyltarvid E20 på anvisad plats. Syftet med skyltarna är att ge kommuninformation
till besökare, genomresande och invånare om större publika evenemang samt kunna
marknadsföra Mariestad som boende, turist och etableringsort.
Uppdraget innebär vidare att kommunen upplåter mark och ingår avtal med en privat aktör
som erbjuder Mariestads kommun kostnadsfri visningstid. Möjlighet finns även att erbjuda
verksamma företag, främst inom kommunen, annonsplats på skyltarna. Reklamen ska vara
”Mariestads relaterad”. Under år 2015 har anbudsförfrågan genomförts som en förenklad
upphandling enligt LOU. Leverantören driftsätter, och sköter den dagliga driften av
tavlorna. Kommunen står för vissa initialkostnader samt del av driftkostnader.
Utvecklingsenheten har upprättat ett förslag till avtal samt förslag till finansiering enligt
följande:
- Investeringskostnaden om ca 90 tkr för framdragande av el och fiber till skyltarna
finansieras genom kommunstyrelsens medel till förfogande år 2016.
- Driftkostnaden på 100 000 kr föreslås arbetas in i driftsbudgeten för redovisad
avtalsperiod.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med ändring i punkten 1.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 38 (forts).

________________________________
Behandling på sammanträdet

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att punkten 1 ändras till följande lydelse:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal. Mariestads kommun
inklusive de kommunala bolagen erhåller en visningstid motsvarande 35 procent av den
totala visningstiden på skyltarna.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut med
Engström Rosengrens (V) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-02-18, Avtal och finansiering av
digitala skyltar vid E20
Skrivelse upprättad näringslivschef Mats Widhage 2016-02-17, Etablera digitala skyltar
längs E20.
Förslag till avtal avseende visningstid på digitala infartsskyltar.
Utvärderingsrapport för upphandling av digitala skyltar.

Expedieras till:
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Näringslivschef Mats Widhage
Kommunikationschef Annika Björklund
Tekniska nämnden
Tf ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 39

Dnr 2015/00343

Medborgarförslag om att utvidga strandpromenaden vid Tidan med
en övergång från Electrolux till kvarnen

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget.
Liknande förslag finns i den antagna fördjupade översiktsplanen för Mariestad 2013. Ett
genomförande av dessa intentioner får prövas i det årliga budgetarbetet.
Bakgrund

Lars Grimborg, Leksbergsvägen 15 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
strandpromenaden längs Tidan ska förlängas i form av en övergång mellan Electrolux och
den gamla kvarnen.
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) Mariestad framgår att Strandpromenaden längs
Tidan och Vänern behöver förbättras för att öka tillgängligheten för fler. Vidare framgår
att ”Längs med Vänern och Tidan kopplas befintliga gångvägar samman till en
sammanhängande strandpromenad” samt att nya tvärkopplingar pekas ut på sidorna 70-71.
Ett genomförande av dessa intentioner får prövas i årligt budgetarbete.
Området vid Electrolux och den gamla kvarnen undersöktes i arbetet med FÖP Mariestad
och det konstaterades att det inte var aktuellt att bygga på befintlig bro. Järnvägsbron
används av industrierna och det ansågs inte lämpligt. Däremot är det möjligt att bygga
vidare på dammens konstruktion där det redan finns möjlighet att gå ut över en del av
Tidan. Skulle dammen tas bort är det viktigt att spara delar för att möjliggöra en enklare
brokonstruktion.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-25 att återremittera ärendet för att
förslaget skulle samordnas med Länsstyrelsens skötselplan för området.
Stadsplaneavdelningen, mark- och exploateringsavdelningen i samråd med
miljöavdelningen anser att en förbindelse över Tidan vid stadskvarnen är fullt möjlig.
Samordningen av en gångförbindelse bör ske genom förvaltningsgruppen, där
Länsstyrelsen, Mariestads kommun, Naturskyddsföreningen i Mariestad, Tidans
vattenförbund, Mariestads Sportfiskeklubb, VänerEnergi, Göteborgs universitet samt
Metsä Tissues samverkar.
Förutsättning för projektet är att det sker en utrivning av vattenkraftverket till
stadskvarnen, så att dammkonstruktionen blir tillgänglig för annan användning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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________________________________
En förstudie bör göras för projektets helhet innan uppdrag och investering bestäms.
Studien bör då också behandla anslutande gångstråk längs med Tidan, så att intentionerna
med FÖP Mariestad uppfylls.
Tilltänkt skötselplan:
Det saknas fastställd skötselplan för det aktuella området kring Tidan.Biotopskyddet har
ingen skötselplan utan istället sägs att åtgärder som kan skada naturvärdena inte får vidtas,
med undantag för underhåll av befintliga anläggningar såsom ledningar m.m. I beslutet
preciseras detta som:
- Exploatering för vattenkraft
- Bortledning av vatten
- Anläggningar
- Bebyggelse
- Schaktning
- Tippning av sten, jord eller snömassor
- Avverkning/röjning av träd/buskar och/eller skog
- Borttagande av död ved
- Rensning av vattenvegetation
Kraftverksdammen ligger utanför biotopskyddsområdet och att bygga en gångbro i det
läget möter inga hinder så länge inte naturvärdena inom biotopskyddet skadas enligt ovan.
Länsstyrelsen tog år 2011 fram ett förslag till skötselplan för en eventuell reservatsbildning,
men denna fastställdes inte då det inte blev något reservat. Åtgärderna i planen ligger dock
till stor del till grund för arbetet med Stadskvarnen och förvaltningsgruppens arbete i
övrigt, då de beskriver vilka åtgärder som krävs för att bevara och utveckla naturvärdena.
Enligt denna plan berör en ev. förbindelse i kraftverksdammens läge två skötselområden,
2.2 och 6.1.
För 2.2 föreslogs att under förutsättning att Stadskvarnsdämmet rivs ut, återskapas en
strömmande vattendragssträcka direkt uppströms platsen för dämmet. Huvuddelen av
vattnet kommer då att flyta i den gamla å-fåran. För att underlätta för fisken, särskilt aspen,
att vandra förbi den återskapade forsen föreslås att stora ståndplatsstenar (400-600) läggs
oregelbundet på den återskapade strömsträckan uppströms Stadskvarns-dämmet. Fisken
kan då få vila direkt efter kraftansträngningen vid forspassagen. Dessutom finns vissa
förutsättningar att återskapa lekområde för asp och öring på den återskapade forsen. Detta
görs genom utlägg av natursten och grus (16-80 mm).
För 6.1 sägs att vid området runt Stadskvarnen bör lämningar, såsom stensättningar och
landfästen röjas fram så att de blir väl synliga för allmänheten. En informationsskylt om
historiken i området sätts upp i anslutning till Stadskvarnen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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________________________________
Det är således viktigt att inte hindra vandringsmöjligheten genom att göra passagen genom
dammen för smal så att vattenhastigheten blir för hög. Detta behöver beaktas vid
konstruktion av en gångbro. I övrigt motsäger inte förslaget till skötselplan att det anläggs
en gångförbindelse över kraftverksdammen. Tvärtom är ett av syften i planförslaget att
skapa och upprätthålla goda förutsättningar för ett naturanpassat rikt tätortsnära friluftsliv.
Skötselplanen är än så länge bara ett förslag. Samordningen av en gångförbindelse med
biotopskyddsområdet och naturvärdena i övrigt skulle dels ske genom
förvaltningsgruppen, dels genom den prövning av vattenverksamhet som måste till.
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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-02-16, Medborgarförslag om att
utvidga strandpromenaden vid Tidan med en övergång från Electrolux
Medborgarförslag från Lars Grimborg, Leksbergsvägen 15 i Mariestad, i vilket han föreslår
att strandpromenaden längs Tidan ska förlängas i form av en övergång mellan Electrolux
och den gamla kvarnen
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, miljöutredare Håkan
Magnusson samt exploateringschef Erik Randén 2016-02-09, Yttrande gällande motion om
passage över Tidan vid stadskvarnen.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt chefen för sektor
samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-10-27, Medborgarförslag om förlängning av
strandpromenaden längs Tidan i form av en övergång mellan Electrolux och den gamla
kvarnen.
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Lars Grimborg), (Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik), (Miljöutredare Håkan Magnusson)
(Exploateringschef Erik Randén), (Chef för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-07
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Dnr 2015/00393

Motion om möjlighet till eget boende med handledning och stöd för
personer inom socialtjänstens verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Mariestads kommun har redan påbörjat arbetet med modellen ”Bostad först”. Ett hinder i
arbetet är tillgången till bostäder. Om tillgången till bostäder var större skulle arbetet med
”Bostad först” kunna genomföras med personer.
Motionen är därmed besvarad.
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) och Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads
kommun ska tillhandahålla lägenheter så att personer inom socialtjänstens
verksamhetsområde får ett eget ansvar och stöd i vardagen och möjlighet till ett eget liv.
Motionärerna föreslår en uppstart med tre till fem lägenheter som efter uppföljning kan
utgöra en modell att arbeta vidare med. Motionen överlämnades till individ- och
familjeomsorgschefen för beredning.
Under ett antal år har det pågått ett utvecklingsarbete inom individ- och
familjeomsorgsavdelningen för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller
beroendeproblematik. Statliga medel genom den s.k. PRIO-satsningen har gjort det möjligt
att metodutveckla och kompetenshöja. Socialnämndens inriktning är att utveckla arbete
och metoder som leder till att fler personer får stöd och hjälp på ”hemmaplan”. Som ett
led i detta beslutades under år 2015 att en grupp av psykosociala enhetens boendestödjare
skulle börja arbeta enligt modell ”Bostad först”.
”Bostad först” utmanar det traditionella sättet att arbeta med personer som befinner sig i
hemlösproblematik i kombination med psykiska problem och/eller beroendeproblematik. I
”Bostad först” ses inte en egen bostad som något att kvalificera sig till via en s.k.
boendetrappa, utan som en grundförutsättning för att personen ska kunna förbättra sin
livssituation. Ge hemlösa en bostad, erbjud sedan skräddarsytt stöd efter de boendes
behov, det är i korthet vad ”Bostad först” går ut på. ”Bostad först” har visat sig vara ett
kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att arbeta med målgruppen. Metoden har provats i
bl.a. USA, Tyskland och Finland, med goda resultat. I Sverige används metoden bl.a. i
Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Malmö, Sollentuna, Norrköping, Stockholm, Täby,
Örebro, Ale, Eskilstuna, Luleå, Lund, Nyköping, Värmdö, Västerås och Umeå.
Några grundläggande principer för ”Bostad först” är:

Justerandes signatur

-

En bostad är en grundläggande mänsklig rättighet.

-

Samtliga klienter ska bemötas med respekt, värme och medkänsla.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-07
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Kommunstyrelsen
Ks § 40 (forts).

________________________________
-

Man åtar sig att arbeta med klienter så länge som de behöver det.

-

Lägenheterna ska vara utspridda i det vanliga lägenhetsbeståndet.

-

Bostad och behandling ska vara separerade från varandra.

-

Konsumenterna har självbestämmanderätt.

-

Arbetet ska orienteras mot återhämtning och skadereduktion.

I Mariestad har arbetet påbörjats i liten skala, det är för närvarande sju personer som har
denna typ av insats. Ett stort hinder i arbetet är tillgången till bostäder. Om tillgången till
bostäder var större skulle arbetet med ”Bostad först” kunna genomföras med flera klienter.
Metoden ”Bostad först” är ett viktigt inslag i individ- och familjeomsorgens arbete med att
finna individuella lösningar för enskilda, i hemmamiljö.
Tillgången till bostäder är ett stort hinder i individ- och familjeomsorgens arbete. Detta
gäller arbetet med integration, våld i nära relationer, unga som behöver flytta hemifrån
samt gruppen med psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik. Ett antal
bostäder tillhandahålls varje år från Mariehus men detta är inte tillräckligt. Det förekommer
att socialnämnden hyr bostäder för att sedan hyra ut i andra hand till enskilda med behov
men det är inte alltid dessa personer godkänns av hyresbolagen som hyresgäster, trots att
socialnämnden bistår med olika former av stöd för att det ska fungera i boendet och med
hyresinbetalningar.
Individ- och familjeomsorgen kommer att rekrytera en resurssamordnare som bl.a.
kommer att arbeta med att hitta lösningar med bostäder för enskilda men även hitta andra
former av resurser, t.ex. rekrytera kontaktpersoner och ledsagare. En resurssamordnare är
inte hela lösningen på bostadsproblemet men det kan effektivisera arbetet.
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

Motion av Marianne Kjellquist (S) och Janne Jansson (S) i vilken de föreslår att Mariestads
kommun ska tillhandahålla lägenheter så att personer inom socialtjänstens
verksamhetsområde får ett eget ansvar och stöd i vardagen och möjlighet till ett eget liv.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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________________________________
Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 2016-01-25, Svar
på remiss dnr KS 2015/393 – Motion om möjlighet till eget boende med handledning och
stöd för personer inom socialtjänstens verksamhet.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om möjlighet till eget boende
med handledning och stöd för personer inom socialtjänstens verksamhet.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Marianne Kjellquist
Janne Jansson
IFO-chef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00084

Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för energi- och klimatrådgivningen
för år 2015.
Bakgrund

Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det kommande
årets arbete. Från och med verksamhetsåret 2016 är det inte längre ett krav från
energimyndigheten att kommunerna formellt godkänner verksamhetsplanen men det är en
rekommendation. Energirådgivningen valde därför att överlämna verksamhetsplanen för år
2016 att till kommunstyrelsen för godkännande.
Efter avslutat verksamhetsår sammanställs en verksamhetsberättelse. Det finns inget krav
från Energimyndigheten att verksamhetsberättelse ska godkännas politiskt, men väl ett
intresse från kommunstyrelsen att följa upp utfallet. Energi- och klimatrådgivarna har
därför upprättat en verksamhetsberättelse för år 2015.
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

Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter van det Tol 2016-02-11,
Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2015
Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2015
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Verksamhetsberättelse för energi- och
klimatrådgivningen 2015
Expedieras till:
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00068

Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan år 2016 för
arbetsmarknadsenheten avseende insatser mot arbetslöshet under år 2016.
Bakgrund

Arbetsmarknadsenheten ska självständigt och i samverkan med andra aktörer agera med
arbetsförberedande insatser i det mellanrum som uppstår mellan kommunen och andra
aktörers ansvar. De arbetsmarknadsåtgärder som erbjuds ska under år 2016 bedrivas på ett
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll för att uppnå kvalité och resultat för
de kommuninvånare som behöver stöd av arbetsmarknadsenheten.
Verksamhetsplan 2016 ska skapa förutsättningar för kommunen att, i samverkan med
andra berörda parter, underlätta inträdet på arbetsmarknaden för invånare som av olika
skäl står utanför arbetsmarknaden. Av särskilt stor betydelse är insatser till stöd för
invånare som är arbetslösa, bereds alternativ till sjukförsäkringen eller har försörjningsstöd.
Under år 2016 kommer unga i åldern 16-24 år att prioriteras. Verksamhetsplanen 2016
medför att arbetsmarknadsenheten erbjuder insatser som under kommande år utgår från
individens behov och som även bidrar till god samhällsnytta, kommunalekonomi och
miljöhänsyn.
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

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt
arbetsmarknadschef Joakim Stier 2016-02-09, Verksamhetsplan 2016,
arbetsmarknadsenheten
Förslag till verksamhetsplan 2016 för arbetsmarknadsenheten
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Verksamhetsplan 2016,
arbetsmarknadsenheten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Expedieras till:
Arbetsmarknadschef Joakim Stier
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/00050

Bokslut över nämndernas mål 2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan; Hur kan nämnden/styrelsen bidra
till förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem mål som
har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så
att det säkerställs att det finns resurser att genomföra de beslutade målen. Målen följs också
upp i samband med budgetuppföljningen, det vill säga i samband med prognosarbetet samt
i delårsrapport och årsbokslut.
Kvalitetschef Maria Torp har sammanställt ett bokslut över nämndernas mål år 2015.
Bokslutet presenteras på sammanträdet.
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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-02-19, Bokslut över nämndernas
mål 2015
Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2016-02-18, Målbokslut nämndernas mål
2015
Sammanställning av bokslut över nämndernas mål år 2015

Expedieras till:
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-07

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 44

Dnr 2015/00179

Genomförandeplan, inklusive finansiering, för ”Industriell förnyelse
med test- och demonstrationsplats Mariestad”, 2016-2018

Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till genomförandeplan för
"Industriell förnyelse med test- och demonstrationsplats Mariestad" 2016-2018.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att de kostnader som är förknippade med
genomförandeplanen ska finansieras enligt följande:
- År 2016 avsätter kommunstyrelsen 2 710 tkr från kommunstyrelsens medel till
förfogande.
- År 2017 tillför kommunstyrelsen 2 300 tkr till utvecklingsenhetens budget.
- År 2018 tillför kommunstyrelsen 2 300 tkr till utvecklingsenhetens budget.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att etablera ”Demonstrationsplats Mariestad” som ett led i
kommunens arbete för att uppnå en industriell förnyelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har beslutat att införskaffa tre elektriska fordon för test och utvärdering och
kommunstyrelsen har även beslutat att köpa en vätgasstation.
Inom ramen för test- och demonstrationsplatsen planeras även en logistikhub
(samlastningscentral) i syfte att kapa kostnader för kommunala inköp. De arbetsuppgifter
som tillskapas genom logistikhubben kommer även att innebära positiva socioekonomiska
effekter. Mariestad blir därmed den första mindre kommun i Sverige som deltar i
utveckling och testning av olika typer av hållbara transportlösningar.
Forskare vid Lunds tekniska högskola kommer att testa och utvärdera fordonen samt
utvärdera dimensionering och kostnad för en permanent laddinfrastruktur i Mariestad. På
detta sätt kommer kommunen att ingå i ett fördjupat samarbete med ytterligare en
akademisk och strategiskt viktig aktör.
Syftet med test- och demonstrationsplatsen är att få till stånd en nödvändig och önskad
industriell förnyelse i Mariestads kommun. Detta ska ske genom nyetableringar kopplade
till transport, energi- och miljöteknik med ökade inslag av forskning och utveckling med
nya affärsmöjligheter som följd. Detta kommer att bidra till att på sikt ge Mariestad en
starkare identitet som en innovativ och attraktiv kommun med ökad lokal sysselsättning,
inflyttning och tillväxt som följd.
Det långsiktiga målet är att bygga en systemlösning som innebär att kommunen tar ansvar
för hela kedjan från fossilfria transportfordon till produktion och lagring av miljövänligt
bränsle av olika slag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-07

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 44 (forts).

________________________________
För att den industriella förnyelsen med test- och demonstrationsplatsen ska kunna
realiseras krävs en grundfinansiering. Denna grundfinansiering beskrivs i dokumentet
”Genomförandeplan för industriell förnyelse med test- och demonstrationsplats i
Mariestad”. Planen omfattar perioden 2016-2018.
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

Skrivelse upprättad av projektledare Ulrika Lindahl 2016-02-22, Tjänsteskrivelse angående
genomförandeplan för industriell förnyelse med test- och demonstrationsplats Mariestad,
2016-2018, inklusive budget.
Förslag till Genomförandeplan för industriell förnyelse med test- och demonstrationsplats
Mariestad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-02-23, Genomförandeplan,
inklusive finansiering, för industriell förnyelse med test- och demonstrationsplats
Mariestad, 2016-2018.

Expedieras till:
Projektledare Ulrika Lindahl
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Samtliga sektorchefer
Tf ekonomichef Jonas Eriksson
Tf ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist
VD VänerEnergi AB Rolf Åkesson
VD Mariehus AB Jonas Hedberg
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00082

Yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett
stärkt konsumentskydd

Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun ställer sig positiv till en ny lag gällande kroppsbehandlingar som syftar
till att förändra utseendet och som kan innebära en betydande hälsorisk.
Mariestads kommun ställer sig även positiv till en nationell, webbaserad informationstjänst
med oberoende information om kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet
och som kan innebära en betydande hälsorisk.
Bakgrund

Socialdepartementet har upprättat betänkandet Kroppsbehandlingar- Åtgärder för ett
stärkt konsumentskydd (SOU 2015/100). Mariestads kommun har beretts möjlighet att
lämna synpunkter på betänkandet.
Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet är en konsumenttjänst som kan
innebära en betydande hälsorisk. Marknaden för dessa behandlingar är idag delvis
oreglerad, vilket gör att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för konsumenten att
genomgå en säker behandling. Uppdraget för utredningen har varit att ta ställning till vilka
ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling
samt ett tillräckligt konsumentskydd. I syfte att stärka skyddet för den enskilde vid
kroppsbehandling som kan innebära en betydande hälsorisk föreslår utredningen:
-

En ny lag gällande kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet och
som kan innebära en betydande hälsorisk.

-

En nationell, webbaserad informationstjänst med oberoende information om
kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet och som kan innebära en
betydande hälsorisk.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med undantag för delen om att
Mariestad i övrigt inte har några synpunkter på betänkandet då det inte direkt berör
kommunal verksamhet.
Behandling på sammanträdet

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att sista meningen i arbetsutskottets förslag stryks.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut med
Engström Rosengrens (V) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslagen.
Underlag för beslut

Socialdepartementet, Kroppsbehandlingar- Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU
2015/100).
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-02-16, Yttrande över
betänkandet Kroppsbehandlingar- Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU
2015/100).
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över betänkandet
Kroppsbehandlingar- Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015/100).

Expedieras till:
Socialdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00006

Handlingar att anmäla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från möte 2016-02-17 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Protokoll från möte 2016-03-01 anmäls och läggs till handingarna.
____________________________
IT-nämnden

Protokoll från möte 2016-02-15 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Lönenämnden

Protokoll från möte 2016-02-19 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
MTG-styrgrupp

Anteckningar från möte 2016-02-18 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
RÖS

Protokoll från möte 2016-01-28 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________
Regionfullmäktige

Protokollsutdrag från möte 2016-02-02, § 4, anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut – stadsjuristen

Delegationsbeslut avseende yttrande över ansökan om övervakningskamera anmäls och
läggs till handlingarna.
____________________________
Delegationsbeslut – färdtjänst

Delegationsbeslut färdtjänst och riksfärdtjänst för januari 2016 anmäls och läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

