Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-17

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, kl 8.00 -12.05

Beslutande

Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog §§ 301-306, § 309,
§§ 313-319, § 322
Rune Skogsberg
(C) 1:e vice ordförande
Ida Ekeroth
(S) 2:e vice ordförande
Henrik Karlsson
(-) Ledamot
Janne Jansson
(S) Ledamot
Björn Fagerlund
(M) Tjänstgörande ersättare, deltog ej §§ 301-306,
§ 309, §§ 313-319, § 322

Övriga deltagare

Lars Arvidsson
Kristofer Svensson
Adam Johansson
Maria Nilsson
Stefan Wallenå
Helena Harborn
Ola Blomberg

Kommunchef
Samhällsbyggnadschef §§ 303-306
Planarkitekt §§ 303-304
Planarkitekt §§ 303-304
Chef sektor ledning § 309
Överförmyndare § 308
Sekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson

Rune Skogsberg

Justerande

Janne Jansson

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-08-17

Anslagsdatum

2016-08-

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-09-

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-17

Sida 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 301

Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
1.

Skrivelse från Linnéa Pettersson, boende i Suntorp. Skrivelse med anledning av
ombyggnaden av E20 och vilka konsekvenser den föreslagna ”gröna
sträckningen” skulle få för de boende i Suntorp. (KS 2010/206)

2.

Skrivelse från Johanna E Lundgren. Skrivelse till kommunstyrelsens
ordförande angående planerad sträckning av E20 förbi Suntorp. (KS
2010/206)

3.

E-postformulär från Petra Gard Wahlström. Skrivelse angående planerad
sträckning av E20 förbi Mariestad med upplysning om vilka konsekvenser den
föreslagna ”gröna sträckningen” skulle innebära. (KS 2010/206)

4.

Skrivelse från Niklas H, Suntorp, till berörda beslutsfattare i Mariestads
kommun angående utbyggnad av E20 med upplysning om vilka konsekvenser
den föreslagna ”gröna sträckningen” skulle innebära. (KS 2010/206)

5.

Skrivelse från familjen Forsström, Storegården 2 i Hasslerör angående planerad
utbyggnad av E20 förbi Mariestad med upplysning om vilka konsekvenser
framför allt den föreslagna ”gröna sträckningen” skulle innebära. (KS
2010/206)

6.

Skrivelse från Maria Falkmar och Tony Gullberg, Backgården 1 i Hasslerör till
kommunstyrelsens ordförande angående planerad utbyggnad av E20 förbi
Mariestad. (KS 2010/206)

7.

Skrivelse till kommunstyrelsens ordförande från Anders Landenmark angående
planerad utbyggnad av E20 förbi Mariestad. (KS 2010/206)

8.

Götene kommun. Minnesanteckningar från möte med kommunerna utefter
Kinnekullebanan. (KS 2013/409)

9.

Migrationsverket. Information: Riksdagen har beslutat att tillfälligt begränsa
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
Den 21 juni fattade riksdagen ett beslut att under tre år begränsa möjligheten
för skyddsbehövande att få uppehållstillstånd och familjeåterförening i Sverige.

Justerandes signatur

10.

Skrivelse upprättad av kommunstyrelsens ordförande i Gullspångs, Götene,
Lidköpings samt Mariestads kommuner 2016-06-22. Skrivelse till
Regionutvecklingsnämnden, regionstyrelsen, Trafikverket samt Laxå kommun
– Kinnekullebanan, en livsnerv för utveckling av Västra Götalandsregionen.
(KS 2013/409)

11.

Protokoll från regionfullmäktige 2016-06-13/14. Sammanträdestider 2017 för
regionfullmäktige. Migrationsverket, Länsstyrelserna. Skrivelse om att
överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
sägs upp.

Utdragsbestyrkande
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____________________________
12.

Sveriges Kommuner och Landsting. Skrivelse, Var med och utforma en strategi
för framtidens hälsa! Sveriges Kommuner och Landsting börjar nu arbetet med
att ringa in utmaningarna för att kunna ta fram en strategi för framtidens
strategiska prioriteringar och vägval.

13.

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun. Beslut att anta upprättat förslag
till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med upprättat
förslag med justeringen att timtaxan ska uppgå till 720 kr.

14.

Sveriges Kommuner och Landsting. Cirkulär 16:39, Nya regler om utbyggnad
av bredbandsnät.

15.

Länsstyrelsen Västra Götalands län. Uppdaterade kartbild över Västra
Götalands län avseende överförmyndarverksamhet, socialtjänst, samt skola och
utbildning.

16.

Länsstyrelsen Västra Götalands län. Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands
län 2016. (KS 2016/308)

17.

Regeringen, Justitiedepartementet. Beslut från regeringen med uppdrag till
Migrationsverket om att skyndsamt vidta åtgärder för att underlätta införandet
av ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn från den 1 januari
2017. (KS 2016/307)

18.

Migrationsverket. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande
barn och ungdomar sägs upp med anledning av att regeringen planerar att fatta
beslut om ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn.
System ska gälla från 1 januari 2017. För att underlätta en övergång till det nya
systemet har regeringen beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att säga upp
samtliga överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn. (KS
2014/243 och KS 2016/307)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00002

Inbjudningar
1.

Naturvårdsverket. Inbjudan till utbildningen Inrätta tätortsnära, kommunal
naturreservat! den 9 september 2016 i Stockholm.

2.

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen Västra Götalands län.
Inbjudan till Integrationsforum 2016 Västra Götalands län den 19 oktober
2016 i Göteborg.

3.

pwc. Inbjudan till utbildningen ”Ägarstyrning, det kommunala bolaget i
kommunkoncernen” den 29 september 2016 i Göteborg.

4.

Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden. Inbjudan till
konferensen ”Framtid Västra Götaland” den 11 november 2016 i Göteborg.

5.

Skrivelse från utbildningsminister Gustav Fridolin. Inbjudan till
kommunstyrelsens presidium samt utbildningsnämndens presidium till en träff
om skolutveckling den 18 januari 2017 Lidköping. (KS 2016/295)

6.

Växjö kommun m.fl. Växjö bygger den moderna trästaden och bjuder in till
trähussafari den 26 augusti i Växjö

7.

AB Göta kanalbolag. Inbjudan till avtackning av Göta kanalbolagets VD
Anders Donlau den 24 augusti på Göta hotell i Borensberg.

8.

Mariestads Fyrsällskap. Inbjudan till Internationella fyrdagen den 21 augusti
2016 i Mariestad, Nolhagens fyr.

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00164

Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m. Mariestads centralort
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till detaljplan för Gräshoppan
14 m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-12-06 utvecklingsenheten i uppdrag att
ändra detaljplanen för kv. Syrsan och fastigheten Gräshoppan 14 för att medge
gällande verksamhet och möjliggöra bostadsbyggande.
Planområdet omfattar ca 5 200 m2 delvis bebyggd mark och ligger inom stadsdelen
Marieholm, ca 1.4 km sydväst om Mariestad centrum. All mark inom planområdet
ägs av Mariestads kommun. Fastigheten Syrsan 1 är upplåten med tomträtt.
Förslag till detaljplan för Gräshoppan 14 m.m. har varit föremål för samråd under
våren och granskning under sommaren 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts
och om det funnits anledning kommenterats i en samrådsredogörelse respektive i ett
granskningsutlåtande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik 2016-07-12, Beslut om antagande: Detaljplan för Gräshoppan 14
m.m. Mariestads centralort.
Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m. Mariestads centralort, Plankarta med
planbestämmelser (antagandehandling).
Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m. Mariestads centralort, Planbeskrivning
(antagandehandling).
Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m. Mariestads centralort, Granskningsutlåtande.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Detaljplan för Gräshoppan 14
m.m. Mariestads centralort.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00278

Information: Pågående arbete med att ta fram förslag till
markområden i centrala Mariestad för byggnation av flerbostadshus
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Den 15 juni 2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott planavdelningen i uppdrag att
lämna förslag till markområden i centralorten som kan vara aktuella för byggnation
av flerbostadshus.
Planarkitekt Maria Nilsson och stadsplanechef Tina Karling Hellsvik informerar
utskottet om det pågående arbetet med att ta fram förslag till markområden i
centralorten som kan vara lämpliga för byggnation av flerbostadshus.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2016-08-09, Information:
Nya markområden för flerbostadshus
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-09, Information
om pågående arbete med att ta fram förslag till markområden i centrala Mariestad för
byggnation av flerbostadshus

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
(Planarkitekt Maria Nilsson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00306

Medfinansiering av dubbeltur på Kinnekullebanan, sträckan
Mariestad - Laxå
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

Mariestads kommun ställer sig positiv till att medfinansiera den aktuella
dubbelturen på Kinnekullebanan mellan Mariestad och Laxå.

2.

Kostnaden tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2016.

3.

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens presidium att förhandla om
hur stor del av den beräknade kostaden om 365 000 kronor som Mariestad ska
delfinansiera samt att teckna en överenskommelse med Västtrafik AB.

4.

Mariestad förutsätter att Västtrafik och Länstrafiken Örebro övertar det fulla
betalningsansvaret/finansieringen av dubbelturen från och med trafikåret 2018.

Bakgrund

I arbetet med Tågplan 2017 studerades möjligheten för Västtrafik och Länstrafiken
Örebro att samfinansiera en dubbeltur (tur och retur) på Kinnekullebanan mellan
Mariestad och Laxå. Dubbelturen skulle avgå på vardagar och finns reserverad i
tågplanen, men då Länstrafiken Örebro i slutskedet avbröt diskussionerna är
dubbelturen endast finansierad till 50 %. Det krävs en motfinansiering från berörda
kommuner på totalt ca 365 000 kronor för ett år för att turen ska komma till stånd.
Avsikten är att dubbelturen ska starta den 16 december 2016.
Dubbelturen avgår från Mariestad vardagar kl. 11.00 och ankommer till Laxå kl.
11.49, med möjlig koppling för vidare resa mot Hallsberg och Stockholm kl. 11.58.
Återresan avgår från Laxå kl. 12.20 och ankommer till Mariestad kl. 13.00. Tåget är
anpassat till att invänta tåg från Stockholm som anländer till Laxå kl. 12.01. Tåget gör
ett uppehåll i Mariestad på 25 minuter innan det kl. 13.25 påbörjar sin resa mot
slutdestinationen Göteborg.
Besked om medfinansiering måste lämnas till Västtrafik AB senast den 25 augusti
2016.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
2016-08-08, Finansiering av dubbeltur på Kinnekullebanan på sträckan MariestadLaxå.
Skrivelse från Gullspång och Mariestads kommuner upprättad 2016-07-20, Förfrågan
om medfinansiering av tur på Kinnekullebanan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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____________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-08,
Medfinansiering av dubbeltur på Kinnekullebanan avseende sträckan Mariestad Laxå

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
Kommunstyrelsen Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/00276

Yttrande över remiss gällande granskningshandling av förslag
till revidering av vindkraftplan för Götene kommun
Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun avstår från att yttra sig över utställd granskningshandling av
förslag till vindkraftsplan för Götene kommun.
Bakgrund

Götene kommun har skickat granskningshandling av förslag till revidering av
vindkraftsplan för Götene kommun för yttrande.
I planen pekas endast två begränsade områden ut som möjliga att pröva för
nyetablering av vindkraft. Inom/i anslutning till dessa båda områden finns idag redan
etablerade vindkraftverk. De aktuella områdena ligger sydväst om Götene tätort och
söder om RV 44.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
2016-08-08, Remiss – Granskningshandling av förslag till revidering av
vindkraftsplan för Götene kommun
Remiss ”Utställning Vindkraftsplan Götene kommun” med tillhörande
planhandlingar 2016-06-28
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-08, Yttrande
över remiss gällande granskningshandling av förslag till revidering av vindkraftplan
för Götene kommun

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
Götene kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00311

Yttrande över förslag till Handlingsprogram för Räddningstjänsten
Östra Skaraborg 2017-2019
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun förutsätter att förbundsordningen anpassas avseende
kostnadstäckning från förbundsmedlemmarna i enlighet med nu gällande
förutsättningar avseende befolkning, olycksstatistik och andra faktorer i samband
med antagande av handlingsprogrammet.
I övrigt har Mariestads kommun inget att erinra gällande förslag till
”Handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017-2019”.
Bakgrund

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har skickat ut handlingsprogrammet för 20172019 på remiss till berörda myndigheter och organisationer för yttrande.
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska varje kommun, eller i
förekommande fall kommunalförbund, ha ett handlingsprogram för räddningstjänst
och förebyggande verksamheter. Här i beskrivs kommunernas arbete med
förebyggande åtgärder för att minska riskerna, sannolikheten och konsekvenserna för
olyckor i allmänhet och bränder i synnerhet.
Mariestads kommun har givits möjlighet att yttra sig över Räddningstjänsten Östra
Skaraborgs förslag till handlingsprogram. Säkerhetssamordnarna inom MTG har
berett ärendet och de har inga formella synpunkter på handlingsprogrammet, men
vill uppmärksamma Räddningstjänsten Östra Skaraborg på följande:
Sidan 5-8 i programmet – Riskbeskrivning
Det kan konstateras att RÖS inte har uppdaterat, under föregående eller nuvarande
mandatperiod, riskanalysen för Mariestads kommun. Säkerhetssamordnarna anser att
detta bör genomföras och att kommunens verksamheter, om behov finns, ska vara
behjälpliga vid genomförandet. Säkerhetsamordnarna föreslår att de tar kontakt med
RÖS för att initiera en uppdatering av riskanalysen.
Sidan 38 i programmet – Avtal med Skaraborgs sjukhus
Det är positivt att RÖS medverkar vid hjärtstoppslarm, något som kallas IVPA ( i
väntan på ambulans). Det finns möjlighet att samarbeta kring även när SOS Alarm
får kännedom om andra typer allvarliga skador såsom uttalade andningssvårigheter
eller vid yttre blödning som inte kunnat stoppas. RÖS bör vara öppen för att
utveckla samarbetet även för den typen av skador om det från Västra
Götalandsregionens sida framställer starka önskemål om det.
Justerandes signatur
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____________________________
Sidan 42 i programmet – Lokaler
Säkerhetssamordnarna delar räddningstjänstens bedömning om att brandstationen i
Mariestad inte har ett geografiskt optimalt läge med hänsyn till
utryckningsframkomlighet och insatstider till expansiva området. Brandstationens
läge är olämpligt också sett till översvämningsrisker från Vänern. Särskilt som dessa
väntas bli mer omfattande i och med ett förändrat klimat.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg önskar synpunkter på handlingsprogrammet
senast 5 september.
Underlag för beslut

Remiss: Handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017-2019 enligt
lag om skydd mot olyckor, 2016-08-03.
Tjänsteskrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Rebecca Berglin 2016-08-09,
Skrivelse till kommunstyrelsen om handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor för period 2017-2019.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-09, Yttrande
över ”Handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017-2019”

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00258

Information om överförmyndarens verksamhet
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-06-29 behandlades en begäran från
överförmyndaren om utökad budget för utbildning av gode män och förvaltare. I
samband med detta framförde arbetsutskottet önskemål om ytterligare information
om överförmyndarens verksamhet.
Överförmyndare Helena Harborn informerar om överförmyndarens verksamhet på
sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Information om
överförmyndarens verksamhet.

Expedieras till:
Överförmyndare Helena Harborn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-17

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 309

Dnr 2015/00454

Återrapportering av uppdrag:
Helhetsgrepp över arbetstiderna inom äldreomsorgen
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att på ett
tydligare sätt ta ett helhetsgrepp över äldreomsorgens arbetstider med fokus på att
minimera de delade turerna.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-12-09 kommunchefen i uppdrag att ta ett
helhetsgrepp över äldreomsorgens arbetstider med fokus på att minimera de delade
turerna. Chefen för sektor stöd och omsorg och chefen för sektor ledning
informerade 2016-04-19 arbetsutskottet om antalet delade turer inom
socialnämndens hela verksamhet. Diskussion fördes om möjliga alternativ och
konsekvenser av dessa.
Det finns en tydlig vilja från kommunstyrelsens arbetsutskott att avskaffa de delade
turerna och uppdrag gavs till sektorcheferna för ledning samt stöd och omsorg att
lämna förslag på hur de delade turerna ska kunna avskaffas.
Förutsättningar:
Mariestads kommun har som målsättning att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
I detta ingår den tydliga målsättningarna att kunna erbjuda medarbetarna attraktiva
anställningar med såväl hög sysselsättningsgrad som samlad arbetstidsförläggning.
Socialnämndens verksamheter inom vård och omsorgsavdelningen förutsätter och
kräver arbetsinsatser dygnet runt, alla dagar i veckan. Vårdtyngden till följd av
efterfrågan/bedömt behov skiljer inte om det är helg eller vardag. Detta får till följd
att bemanningen bör vara likvärdig vardag som helg. Det ställningstagandet grundas
på arbetsmiljöaspekter.
Det finns tydliga indikationer på att arbetstidsförläggningen inte alltid stämmer
överens med de tider när insatserna ska utföras. Detta får till följd att medarbetarna
vid vissa arbetspass får en högre stressbelastning. Det gäller främst hemtjänstens
verksamhet.
Delade turer förekommer endast på helger och frekvensen är relativt låg, ca en delad
arbetstur/fyra veckor. I hemvården handlar det om ca 2,1 procent av alla turer som
är delade och inom särskilt boende är motsvarande siffra 5,5 procent. Ett genomsnitt
för hela verksamheten är 3,5 procent vilket innebär att 3-4 turer av 100 är delad.

Justerandes signatur
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____________________________
Kostnad för att avskaffa delade turer:
För att avskaffa de delade turerna krävs att turerna delas upp på fler personer. Detta
kan ske antingen genom att de redan anställda sänker sin sysselsättningsgrad för att
inom ramen för befintlig budget/antal årsarbetare kunna anställa fler medarbetare
som då kan ingå i schemat och därmed utgöra den resurs som krävs för att få bort de
delade turerna. Detta kommer inte att medföra ökade driftskostnader däremot
minskad attraktivitet och mindre möjlighet för att kunna försörja sig på sin inkomst.
Det andra alternativet är att utöka antalet medarbetare motsvarande det antal
personer som krävs för att få bort de delade turerna. Det kommer att krävas 36
personer enbart för särskilt boende för att kunna åstadkomma ett schema utan delade
turer. Antalet personer är oberoende av sysselsättningsgrad.
Mariestads kommun strävar mot att inte ha tjänster med lägre sysselsättningsgrad än
75 procent. Kostnaden för att ge dessa 36 personer 75 procents sysselsättningsgrad
är ca 14, 5 mkr. Antalet personer som krävs och kostnader för motsvarande åtgärd
inom hemtjänsten är inte möjlig att beräkna. I det centrala avtalet mellan SKL och
Kommunal framgår att arbetsgivaren förväntas sträva mot att kunna erbjuda
medarbetarna heltid.
Ovanstående fakta utgör omständigheter som försvårar arbetsgivarens möjlighet till
att ta bort delade turer utan en hög kostnad.
Den ökande grundbemanningen förutsätts dock kunna minska behovet av
visstidsanställda i samband med ledigheter och extraturer. Det går inte att i förväg
beräkna effekten av detta.
Alternativ till delade turer:
I dialogen som förts har såväl chefer som medarbetare och fackliga företrädare
framfört att lika angeläget som att minska de delade turerna är att minimera andelen
helgturer, vilket innebär fler lediga helger under schemalagd period. De som idag
jobbar två helger av fem är mer nöjda med sin arbetssituation än de som jobbar
varannan helg. Medarbetarna menar att man i valet mellan delade turer och färre
helger hellre arbetar färre helger.
Kostnaden för en sådan schemaförändring (två av fem helger) torde bli lika hög som
att ta bort delade turer men medarbetarna blir sannolikt mer nöjda med att arbeta
färre helgturer. Sammanhängande ledighet ger bättre återhämtning och är därmed
eftersträvansvärd.
Slutsatser
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att beakta redovisade alternativ för att förändra
arbetstiderna inom äldreomsorgen och vid behov återkomma med kompletterande
uppdrag om förändring av arbetstiderna.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt chefen
för sektor ledning Stefan Wallenå 2016-07-21, Helhetsgrepp över arbetstiderna inom
äldreomsorgen.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Återrapportering av uppdrag:
Helhetsgrepp över arbetstiderna inom äldreomsorgen.

Expedieras till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå
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Dnr 2016/00283

Reviderad resursfördelningsmodell för förskola och grundskola
Arbetsutskottetse förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reviderade principer för
resursfördelningsmodell för grundskola F-9 samt resursfördelningsmodell för
förskola.
Bakgrund

Skollagen ändrades 2014-07-01enligt följande:
Kommuners resursfördelning
8 a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens
och elevernas olika förutsättningar och behov.
10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och
har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra
författningar.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom i juni år 2014 ut med skrift
”Socioekonomisk resursfördelning till skolor, så kan kommunen göra” som
vägledning och stöd för hur kommuner kan utforma sin resursfördelningsmodell.
Med hjälp av förordningar, SKL:s skrift och Skolverkets rapporter har sektor
utbildning upprättat förslag till resursfördelningsmodeller för grundskola F-9 och
förskolan.
Resursfördelningsmodellen för grundskola F-9 består av:
Grundbelopp

Grundtilldelning

Strukturtilldelning

Tilldelning för nyanlända barn och unga

Tilldelning för lokalkostnader

Tilldelning för skolor med få elever

Särskola

Tilldelning för fritidshem

Tilläggsbelopp

Tilldelning för extraordinära stödåtgärder

Tilldelning för modersmålsundervisning

Justerandes signatur
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Resursfördelningsmodellen för förskola består av:
Grundbelopp

Grundtilldelning

Strukturtilldelning

Tilldelning för lokalkostnader

Tilldelning för skolor med få barn

Tilldelning för nystart

Tilldelning för nyanlända barn

Tilläggsbelopp

Tilldelning för extraordinära stödåtgärder
Utbildningsnämnden beslutade 2016-06-14 att föreslå kommunfullmäktige besluta
anta reviderade principer för resursfördelningsmodell för grundskola F-9 och
resursfördelningsmodell för förskola
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-06-14 § 106,
Resursfördelningsmodell förskola och grundskola.
Skrivelse upprättad av ekonom Pia Svartén, chefen förskola och pedagogisk omsorg
Anna-Karin Yséus, grundskolechef Susanne Fransson samt utbildningschef Katarina
Lindberg 2016-05-18, Resursfördelningsmodell.
Förslag till Resursfördelningsmodell grundskola F-9.
Förslag till Resursfördelningsmodell förskola.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Reviderad
resursfördelningsmodell för förskola och grundskola.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
(Utbildningsnämnden)

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00314

Utbildningsnämndens handlingsplan och åtgärdslista med
anledning av resultatet i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK)
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Mariestads kommun deltar sedan år 2012 i undersökningen Kommuners Kvalitet i
Korthet (KKiK) som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Undersökningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna
som beskriver kommuners kvalitet och effektivitet. Totalt har 240 kommuner deltagit
i KKiK under år 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-03-02 att sektorerna ska välja ut
viktiga mått ur KKiK-rapporten och upprätta en handlingsplan med åtgärdslista för
att åtgärda de brister som tydliggörs i rapporten. Handlingsplanen med åtgärdslista
ska presenteras för berörd nämnd samt kommunstyrelsen.
Utbildningsnämnden beslutade 2016-06-14 att godkänna upprättad handlingsplan
med åtgärdslista för sektor utbildning.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden, § 97/16, KKiK – Redovisning av mått
samt handlingsplan med åtgärdslista
Tjänsteskrivelse upprättad av kvalitetsutvecklare Ulrika Törnberg 2016-04-27, KKiK
(redovisning av mått samt handlingsplan med åtgärdslista)
Handlingsplan med åtgärder utifrån resultaten i KKiK 2015
Sammanställning KKiK-resultat 2015
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-08,
Utbildningsnämndens handlingsplan med åtgärdslista med anledning av resultatet i
KKiK (Kommuners Kvalitet i Korthet)

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
(Utbildningsnämnden)
(Kvalitetschef Maria Torp)
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Dnr 2016/00313

Socialnämndens handlingsplan och åtgärdslista med anledning
av resultatet i KKiK (Kommuners Kvalitet i Korthet)
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande..
Bakgrund

Mariestads kommun deltar sedan år 2012 i undersökningen Kommuners Kvalitet i
Korthet (KKiK) som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting.
Undersökningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna
som beskriver kommuners kvalitet och effektivitet. Totalt har 240 kommuner deltagit
i KKiK under år 2015. Utifrån rapporten har Mariestads kommun möjlighet att
analysera resultaten och finna intressanta kommuner att jämföra sig med.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-03-02 att
sektorerna/verksamheterna ska välja ut viktiga mått ur KKiK-rapporten och upprätta
en handlingsplan med åtgärdslista för att åtgärda de brister som tydliggjorts i
rapporten. Handlingsplanen med åtgärdslista ska presenteras för berörd nämn och
kommunstyrelsen.
Socialnämnden beslutade 2016-06-21 att godkänna upprättad handlingsplan med
åtgärdslista för sektor stöd och omsorg samt att överlämna den till kommunstyrelsen.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2016-06-21 § 76, Handlingsplan med
åtgärdslista i Kommuners Kvalitet i Korthet
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2016-05-26,
Handlingsplan med åtgärdslista i Kommuners Kvalitet i Korthet
Handlingsplan med åtgärdslista i Kommuners Kvalitet i Korthet
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-06-30, Socialnämndens
handlingsplan med åtgärdslista med anledning av resultatet i Kommuners Kvalitet i
Korthet (KKiK)

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
(Socialnämnden)
(Kvalitetschef Maria Torp)
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Dnr 2014/00467

Medborgarförslag om att belysa träd i parken vid Domängatan i
Marieholmsområdet
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att belysa träd i parken
vid Domängatan i Marieholmsområdet.
Bakgrund

Marie-Louise Berg, Domängatan 21 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit
att något av träden i parken vid Domängatan på Marieholmsområdet ska belysas.
Medborgarförslaget överlämnades till stadsplaneavdelningen för beredning.
Stadsplaneavdelningen framhåller att förslaget är intressant men att det i nuläget inte
möjligt att prioritera projektet då det redan finns omfattande gestaltningsplanering
för centrala Mariestad som inbegriper stora investeringar under kommande år.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt chefen för sektor
samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2016-06-20, Medborgarförslag om att belysa
träd i parken vid Domängatan i Marieholmsområdet.
Medborgarförslag av Marie-Louise Berg om att något av träden i parken vid
Domängatan på Marieholmsområdet ska belysas.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att belysa
träd i parken vid Domängatan i Marieholmsområdet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
(Marie-Louise Berg)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)

Justerandes signatur
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Dnr 2015/00296

Medborgarförslag om att anställa en biolog som ansvarar för
biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund

Göran Grahn, Tunaholmsvägen 5 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit
att Mariestads kommun ska anställa en biolog, naturpedagog eller ranger inom ramen
för biosfärområdet. Syftet är att ge biosfärområdet en starkare betydelse och närvaro,
även turistiskt. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet överlämnades till chefen för sektor ledning för
beredning.
Av medborgarförslaget framgår bland annat att inrättandet av en sådan funktion
skulle ge biosfärområdet en starkare betydelse och närvaro, även turistiskt. Att
anställa en kvalificerad och erfaren biolog skulle utveckla, stödja och bevara
biosfärområdets höga natur- och kulturvärden.
Ett stort antal aktörer och markägare, företag, offentliga och enskilda medverkar till
att skapa och förvalta de värden som kännetecknar biosfärområdet. Det sker
samverkans- och samarbetsinitiativ på många olika nivåer och i olika konstellationer.
Den bedömning som görs är att genom att förstärka dessa samarbeten skapar man
ännu bättre förutsättningar att nå den effekt som efterfrågas i medborgarförslaget.
I medborgarförslaget föreslås att en behörig person bör engageras/anställas för att:
Området ska bli ett attraktivt besöksmål för aktiva gäster från när och fjärran, ett
starkt turistisk mål inför framtiden där natur och kultur verkar i symbios.
Området ska bli attraktivt för barn, unga, vuxna och äldre. Då måste kommunen
kunna erbjuda fackkunnig pedagogik med erfarenhet och utbildning inom områdena
biologi, geologi och kultur.
Skydda och upprätthålla biosfärområdet enligt Sveriges naturvårdslagar (en ranger
behövs för tillsyn och personlig närvaro).
Förmedla kunskap och bildning, förhållningssätt och säkerhet inom naturreservaten.
Sprida ett större intresse för det som biosfärområdet verkligen erbjuder besökaren
vad gäller natur, geologi, kultur.
Likalydande medborgarförslag har skickats in till de tre biosfärkommunerna:
Lidköping, Götene och Mariestad. Biosfärkontoret har tagit del av förslaget genom
kommunerna.
Justerandes signatur
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____________________________
Förslaget tar sikte på flera delområden som i nuläget finns organiserade av flera olika
huvudmän: de tre kommunerna, kommunala bolag, Biosfärkontoret, Länsstyrelsen
med flera. I huvudsak berör förslaget områdena förvaltning av (skyddad) natur,
besöksnäring och friluftsliv.
Förvaltning av natur
Biosfärområdet är geografiskt stort och innehåller en varierad natur. Den skyddade
natur som finns inom området förvaltas av staten, Skara stift, kommunerna och
enskilda markägare. Till det ska läggas de stora markområden som inte har ett
formellt skydd men som tillsammans skapar en biologisk mångfald och som bildar en
attraktiv helhet, för boende och besökare. Vad gäller Vänern spelar Vänerns
vattenvårdsförbund en viktig roll i arbetet med att förvalta den naturtillgång som
Vänern är.
Det är upp till varje aktör att ansvara för förvaltningen av sin mark, oavsett om den
är skyddad eller inte. I grunden för den skyddade naturen ligger uppdraget att: vårda,
värna och visa. Det vill säga det finns ett uppdrag att utöver förvaltning också skapa
förutsättningar för människor att ta del av de värden som finns.
Besöksnäring
Inom Leader Nordvästra Skaraborg är besöksnäring ett prioriterat område inom
utvecklingsstrategin. Ett projekt har redan tagits upp till beslut inom detta område ”
Natur och outdoorturism - Framtidens besöksnäring på naturens villkor” och fler
projekt är på gång.
I det nyligen omstartade Vänersamarbetet mellan alla kommunerna runt Vänern
ingår besöksnäring kopplat till Vänern som ett av tre prioriterade
utvecklingsområden.
Friluftsliv
Friluftsfrågorna hanteras av respektive kommun. I Mariestads kommun hanteras
friluftsfrågorna, utifrån olika perspektiv, av flera sektorer/verksamheter/nämnder:
kultur, fritid och utveckling/turism. Utvecklingen av friluftslivet stimuleras och
stödjs även via kommunstyrelsens verksamheter. Framförallt sker det genom olika
projekt vars syfte är att skapa infrastruktur för friluftslivet samt engagera det lokala
föreningslivet att erbjuda aktiviteter kopplat till dessa. Till det ska läggas att
fritidsfisket är självklar fråga inom fiskeområde Vänern där alla kommunerna runt
sjön ingår samt ett utpekat utvecklingsområde inom Leader.
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Biosfärkontorets uppgift och roll
I beredningen av ärendet har kontakt tagits med Biosfärkontoret och
verksamhetsledare Johanna MacTaggart. Biosfärkontoret uppfattar att deras uppdrag
framförallt är att:
-

Stötta och inspirerar aktörer att arbeta för en hållbar utveckling.

-

Möjliggöra nya samarbeten som gynnar en hållbar utveckling.

-

Projektledning av samarbetsinitiativ.

Biosfärkontoret har under de gångna åren tagit flera initiativ till samordning av
utveckling inom besöksnäringen. Det har skett genom bland annat projekten
Exportmogen destination, ekoturismsatsning samt att skapa Biosfärleden för cykling
respektive vandring.
Uppfattningen från biosfärkontoret är att det finns betydligt mer att hämta för
besöksnäringen genom att lyfta fram och i handling uttrycka att man är en del av ett
biosfärområde. Bland annat är besöksnäringen i biosfärområden utvecklad i större
utsträckning i andra delar av världen jämfört med Sverige. Det uppfattas således att
finnas potential i att utveckla erbjudanden och synliggöra dem gentemot väl
definierade målgrupper i Europa och andra delar av världen. Johanna MacTaggart
konstaterar att det finns mer att göra men det finns utmaningar att samla aktörerna,
inte minst de offentliga kring ett gemensamt arbete som marknadsför Unescos
kvalitetsutnämning av området ur ett besöksnäringsperspektiv.
Bedömning
Sammanfattningsvis bedöms de föreslagna funktionerna finnas och/eller kunna
utvecklas i den riktning förslagsställaren beskriver utan att som förslaget utgår från:
”anlita en behörig person”. Att inrätta en tjänst med ett så brett och geografiskt
omfattande uppdrag som förslaget innebär bedöms inte ge bästa effekt. Att olika
funktioner samverkar och kompletterar varandra på det sätt som de idag gör men
också på nya sätt bedöms ge bättre förutsättningar att uppnå den efterfrågade
effekten.
Underlag för beslut

Medborgarförslag av Göran Grahn i vilket han föreslår att Mariestads kommun ska
anställa en biolog, naturpedagog eller ranger inom ramen för biosfärområdet.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Stefan Wallenå 2016-07-05,
Medborgarförslag om att anställa en biolog som ansvarar för biosfärområdet
Vänerskärgården med Kinnekulle.
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att
anställa en biolog som ansvarar för biosfärområdet Vänerskärgården med
Kinnekulle.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
(Göran Grahn)
(Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå)

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00102

Motion om krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till föreslagen
förändring av Lagen om offentlig upphandling som förväntas träda i kraft den 1
januari 2017. Förändringen i lagen innebär att kommunen i sina upphandlingsunderlag kan kräva att leverantörer uppfyller villkor enligt kollektivavta.
Janne Jansson (S) samt Ida Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund

Janne Jansson (S) och Nils Farken (MP) har i en motion föreslagit att Mariestads
kommun, inklusive dotterbolag, ska skriva in i alla upphandlingsdokument att
kollektivavtal ska vara obligatoriska för anbudsgivning på verksamheter som finansieras
med skattemedel för de företag och organisationer som har anställd personal. Motionen
överlämnades till chefen för sektor ledning och upphandlingsenheten för beredning.
I motionen föreslås att Mariestads kommun ska implementera krav på kollektivavtal vid
upphandling. Motionärerna hänvisar till att kommande lagförändring kommer innebära
krav på att ta hänsyn till kollektivavtal vid upphandling.
Lagförändringen som hänvisas till i motionen är planerad att träda ikraft den 1 januari
2017. Om så sker kommer det innebära att offentliga upphandlingar ska ställa krav på att
leverantörerna ska följa villkor i enlighet med kollektivavtal. Lagförändringen kommer
dock inte innebära att kommunen kommer kunna ställa krav på att leverantörerna har
tecknat kollektivavtal.
Upphandlingsenhetens föreslår att kommunen avvaktar med beslut till efter den 1 januari
2017 för att kunna beakta det slutliga resultatet av den föreslagna lagförändringen.
Om det blir lagstiftat att ställa krav på villkor i enlighet med kollektivavtal ser
upphandlingsenheten inte ett behov av att ta ett kommunalt beslut om att sådana krav ska
ställas. Det som i så fall bör beslutas är hur villkoren ska utformas. Då kommunen är med
i många upphandlingar som genomförs gemensamt med andra kommuner i närområdet
bör dessa villkor vara likalydande i de olika kommunerna. Lämpligt är att frågan tas upp i
gruppen för upphandlingssamverkan.
Om den del av lagförändringen som berör dessa villkor inte går igenom, kan kommunen
ta ställning till om man ändå (frivilligt) vill ställa krav enligt lagförslaget, alternativ ställa
högre krav än lagförslaget, om kommunen anser att lagkravet inte är tillräckligt i
förhållande till kommunens vilja. Det kommer dock fortfarande inte vara möjligt att ställa
krav på att leverantörerna ska ha tecknat kollektivavtal.
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Då kravet, oavsett om det lagstiftas eller beslutas på frivillig väg, inte kan ställas på ett
sådant sätt att vi kräver att leverantören ska ha tecknat kollektivavtal innebär det att
vi i upphandlingarna måste precisera vilka kollektivavtalsenliga villkor som ska vara
uppfyllda i upphandlingen. Eftersom utformningen av kollektivavtal ser olika ut kan
det innebära att även leverantörer med kollektivavtal utesluts om de inte följer exakt
de villkor som kommunen har preciserat i sin upphandling. Det är därför viktigt att
tänka igenom villkorens utformning och omfattning.
Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) samt Ida Ekeroth (S) tillstyrker motionen.
Henrik Karlsson (-) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket även är
arbetsutskottets beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Motion av Janne Jansson (S) och Nils Farken (MP) om att Mariestads kommun,
inklusive dotterbolag, ska skriva in i alla upphandlingsdokument att kollektivavtal ska
vara obligatoriska för anbudsgivning på verksamheter som finansieras med
skattemedel för de företag och organisationer som har anställd personal.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Stefan Wallenå 2016-07-06, Motion
om krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om krav på
kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
(Janne Jansson)
(Nils Farken)
(Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå)
(Upphandlare Camilla Sundler)
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Dnr 2016/00236

Motion om att utreda möjligheterna starta ett projekt kring
sociala affärer
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Motiveringen till beslutet är att det inte är förenligt med det kommunala uppdraget
att bedriva detaljhandel. Vidare finns det upparbetade rutiner hos de större
matvarubutikerna i Mariestad för att minska matsvinnet.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska utreda
möjligheterna att starta ett projekt kring sociala affärer, det vill säga en butik som
säljer mat som blivit över hos grossister och livsmedelsaffärer. Motionen
överlämnades till sektor stöd och omsorg för beredning.
I Sverige finns en social affär och den är belägen i Stockholm. Den är dock stängd på
obestämd tid sedan mars månad innevarande år. Denna affär drivs av Stockholms
stadsmission.
Kommunens grundläggande uppgifter är att utveckla och upprätta ett välfungerande
samhälle och tillhandahålla allmännyttiga tjänster. Kommunen får däremot inte syssla
med det som tillhör det egentliga näringslivet, exempelvis detaljhandel, bank eller
tillverkningsindustri.
Motionens intention är att matsvinnet ska minska samt att hitta klimatsmarta
lösningar. Vid samtal med matvarubutiker i Mariestad har det framkommit att de
större butikerna har utförsäljningsrutiner för varor med kort hållbarhetsdatum. Dessa
rutiner omfattar de flesta varor, dock inte alla. En av butikerna har även ett
upparbetat samarbete med kyrkor och frivilligorganisationer där de tar hand om
varor med kort hållbarhetsdatum.
Sammanfattningsvis finns utförsäljningsrutiner hos butikerna för att minska
matsvinnet vilket gör att inflödet av varor till en social affär skulle vara närmast
obefintligt. Det finns ett omfattande regelverk för matförsäljning som kräver ett
nogsamt handhavande av varor. Befolkningsmängden i Mariestad är sannolikt för
liten för att utgöra ett kundunderlag, särskilt då befintliga butiker redan erbjuder lägre
priser på varor med kort hållbarhetsdatum.
Det är inte heller möjligt för kommunen att starta en social affär med hänvisning till
det grundläggande kommunala uppdraget.
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Underlag för beslut

Motion av Marie Bivefors (SD) om att Mariestads kommun ska utreda möjligheterna
att starta ett projekt kring sociala affärer, det vill säga en butik som säljer mat som
blivit över hos grossister och livsmedelsaffärer.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2016-06-22,
Svar på motion – Projekt sociala affärer.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om att utreda
möjligheterna starta ett projekt kring sociala affärer.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
(Marie Bivefors)
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
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Dnr 2013/00114

Begäran om skadestånd med anledning av kommunfullmäktiges
beslut att anta detaljplan för Västra Ekudden
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar Inger och Stellan Sundlers begäran om skadestånd utan
bifall.
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2016-06-13 detaljplan för Västra Ekudden. Inger och
Stellan Sundler har därefter begärt skadestånd av kommunen om 500 tkr för den oro
som allt runt detaljplanen har medfört, för felaktiga uppgifter som lämnats inför
Sundlers fastighetsköp samt för att värdet på deras fastighet förväntas sjunka avsevärt
på grund av planen.
När det gäller felaktiga uppgifter har Sundlers uppgivit att en stadsarkitekt vid
kommunen år 1972 skulle sagt att det aldrig skulle kunna bli aktuellt med bebyggelse
inom mark som omfattas av den nya detaljplanen på grund av att området mellan
kvarteren Skedanden och Havsörnen var för smalt.
Sundlers begäran om skadestånd har överlämnats till stadsjuristen för yttrande.
Stadsjuristen har gjort följande bedömning.
Skadestånd enligt plan- och bygglagen
Rätten till skadestånd på grund av beslut enligt plan- och bygglagen (PBL) är
uttömande reglerad i 14 kap PBL. Regleringen omfattar inte sådana omständigheter
som Sundlers har hänvisat till som grund för ersättningsanspråket.
Skadestånd enligt skadeståndslagen
Sundlers har i denna del hänvisat till att en tidigare stadsarkitekt år 1972 skulle ha
lämnat felaktiga uppgifter inför deras fastighetsköp.
En grundläggande förutsättning för rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen är att
den som vill få skadestånd begär ersättning senast inom tio år räknat från den
skadeframkallande handlingen.
Eftersom Sundlers har framställt sitt ersättningskrav för sent ska deras
ersättningsanspråk lämnas utan bifall redan av den anledningen. Av samma skäl finns
det inte någon anledning att närmare analysera om den tidigare stadsarkitekten kan
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ha uttalat sig på det sätt som Sundlers har uppgivit eller om det har uppkommit en
skada som uppgår till 500 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Inger och Stellan Sundler 2016-06-30 i vilken de begär 500 tkr
i skadestånd från Mariestads kommun med anledning av att kommunfullmäktige
2016-06-13 beslutade att anta detaljplanen för Västra Ekudden.
Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2016-07-07, Begäran om skadestånd
med anledning av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Västra Ekudden
(KS 2013/114).
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Begäran om skadestånd med
anledning av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Västra Ekudden.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
(Inger och Stellan Sundler)
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
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Dnr 2016/00268

Ansökan från Muggebergs fiberförening om kommunal borgen
för bredbandsutbyggnad
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Muggebergs fiber ekonomisk förening
769628-1653 kommunal borgen om 900 tkr.
Borgen gäller till 30 dagar efter att beviljade medel från bidragsgivande myndighet
har utbetalats, dock som längst till och med 2018-06-30.
Det är föreningens ansvar att meddela kommunen aktuell ekonomisk status under
projektets gång om något avviker från lämnad ansökan.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 om möjlighet till kommunal borgen för
fiberföreningar i kommunen enligt vissa förutsättningar. Muggebergs fiber
ekonomisk förening har därefter inkommit med underlag för ansökan om borgen.
Den inkomna ansökan innefattar:
-

Förteckning av fastighetsägare

-

Total ekonomisk kalkyl

-

En ansökan med kvittens hos Jordbruksverket som visar projektets inriktning
och omfattning.

-

Redovisning av totalbelopp på hittills inbetalda medlemsinsatser

Ansökan visar att föreningens egeninsats genom medlemsinsatser och
anslutningsavgifter är 1 342 380 kr vilket motsvarar 60 procent av totalsumman.
Resterande 894 920 kr, 40 procent, är projektstöd. Belopp för borgen är 900 000 kr
vilket motsvarar projektstödet.
Vid kontakt med Sparbanken Skaraborg 2016-06-20 framgår att som grund för ett
lån till föreningen krävs en kommunal borgen. En borgen är dock inte styrd till viss
bank och behöver inte nyttjas fullt ut. Något ytterligare underlag för lån anses inte
behövas för borgen i aktuell ansökan. Det är föreningens ansvar att ombesörja
finansieringen.
Enligt uppgift per telefon med Benny Frisell 2016-06-28 är föreningens
firmatecknare Benny Frisell ekonomiansvarig i projektet och Fredrik Bolin
ordförande i föreningen. Inga underlag som visar det finns bifogat i ansökan.
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Ekonomi-/redovisningschefen anser att tillräckliga underlag för beslut anses
föreligga.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomi-/redovisningschef Lars Bergqvist 2016-06-28,
Ansökan om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad (Muggebergs
Fiberförening).
Ansökan från Muggebergs fiber ekonomisk förening om borgen för
bredbandsutbyggnad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ansökan från Muggebergs
fiberförening om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
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Dnr 2016/00293

Ansökan från Djurskyddet Skaraborg om finansiellt stöd för drift
av Djurhemmet i Töreboda
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan från Djurskyddet
Skaraborg om bidrag för driftskostnader för Djurhemmet i Töreboda.
Bakgrund

Djurskyddet Skaraborg är en ideell förening med verksamhet i Töreboda.
Föreningens huvudsakliga syfte är att driva djurhemmet i Töreboda, där de tar hand
om och omplacerar katter. Föreningen sköter även underhåll och tillsyn av
begravningsplatsen för sällskapsdjur i Mariestad.
Föreningen söker stöd av Skaraborgs kommuner för att täcka driftskostnader för
djurhemmet för att även fortsättningsvis kunna driva verksamheten. Föreningen
ansöker om ett årligt bidrag på 50 tkr.
Enligt Mariestads regelverk för föreningsbidrag kan inte föreningen erhålla bidrag då
den inte har sin verksamhet i Mariestad. Regelverket ger endast utrymme för att
bevilja bidrag till föreningar med säte och verksamhet i Mariestad.
Djurskyddet Skaraborg har tidigare ansökt om finansiellt stöd från Mariestads
kommun. Denna ansökan behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-0112 där den avslogs.
Underlag för beslut

Skrivelse från Djurskyddet Skaraborg 2016-06-24, Finansiellt stöd
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2016-06-29,
Ansökan från Djurskyddet Skaraborg om finansiellt stöd för drift av Djurhemmet i
Töreboda.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ansökan från Djurskyddet
Skaraborg om finansiellt stöd för drift av djurhemmet i Töreboda.
Expedieras till:
Djurskyddet Skaraborg
Kommunsekreterare Malin Eriksson
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Dnr 2016/00280

Budget och verksamhetsplan 2017-2019 för Tolkförmedling Väst
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till budget och verksamhetsplan
2017-2019 för Tolkförmedling Väst.
Bakgrund

Tolkförmedling Väst har upprättat förslag till budget och verksamhetsplan 20172019. Direktionen inom Tolkförmedling Väst beslutade 2016-06-03 att översända
förslaget till budget och verksamhetsplan 2017-2019 till förbundsmedlemmarna för
samråd inför beslut som ska fattas på direktionsmötet 2016-09-30. Ärendet har
överlämnats till ekonomi-/redovisningschef Lars Bergqvist för beredning.
Ekonomi-/redovisningschefen har inga synpunkter på förslaget till budget- och
verksamhetsplan 2017-2019 i Tolkförmedling Väst. Budgeten är enligt
självkostnadsprincipen i balans och tidigare har en prisjustering gjorts för att anpassa
prognostiserat utfall då stora överskott genererats tidigare år. Denna anpassning finns
med i budgeten 2017-2019.
Direktionen kommer under år 2016 att besluta om nivån på det egna kapitalet för att
säkerställa en ekonomi i balans men utan ett för högt eget kapital med hänsyn till
självkostnadsprincipen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomi-/redovisningschef Lars Bergqvist 2016-06-20,
Budget- och verksamhetsplan 2017-2019 för Tolkförmedling Väst.
Protokollsutdrag från direktionen i Tolkförmedling Väst § 238, Förslag till budget
och verksamhetsplan 2017-2019.
Förslag till budget- och verksamhetsplan 2017-2019 för Tolkförmedling Väst.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag till budget och
verksamhetsplan 2017-2019 för Tolkförmedling Väst.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
(Tolkförmedling Väst)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
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Dnr 3384

Information på sammanträdet
Roller politiker - tjänstemän

Arbetsutskottet diskuterar de olika rollerna för politiker och tjänstemän.

Extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra ett extra sammanträde
torsdagen den 25 augusti kl. 8.00 i sammanträdesrum Torsö.

Expedieras till:
Administrative chefen Ola Blomberg
Kommunsekreterare Malin Eriksson
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Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Permanent sanitetslösning för husbilar i hamnen

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till
en permanent lösning för toaletter/dusch m.m. på hamnplan.
Samordningsansvar sektor ledning

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utreda och lämna förslag till hur en
renodlad tjänst som chef för sektor ledning ska utformas och rekryteras.
Reviderat avtal för Handelsplats Mariestad

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till reviderat avtal för
”Handelsplats Mariestad”.
Upphandlingsfrågor

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar alternativa upphandlingsformer.
Arbetsutskottet beslutar att kommunchefen övertar ansvaret för verksamheternas
nyetableringar på kv. Gräshoppan, Korallen och Fräsen.
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till revidering av tekniska
nämndens delegationsordning så att anbudförfrågningar över XXX kr ska beslutas av
nämnd.
Skolskjutsar

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens
regelverk för skolskjuts. Inga föreslagna förändringar av befintliga skolskjutsar ska ske
innan översynen är genomförd.
Expedieras till:
Trafiksamordnare Irene Andersson
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Dnr 2919

Rapporter
Möte om Biosfärområdet

Ida Ekeroth (S) rapporterade från möte om Biosfärområdet den 15 augusti 2016 i
Götene.

Möte om Kinnekullebanan

Ida Ekeroth (S) rapporterade från möte om Kinnekullebanan den 15 augusti 2016 i
Götene.
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