Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 16.30

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Anette Karlsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Henrik Karlsson (-)
Göran Hellström (L)
Linnea Wall (S)
Sture Pettersson (S)
Marie Engström Rosengren (V)
Mats Karlsson (MP)
Sven Inge Eriksson (KD)
Leif Udéhn (S)

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

John Gunnar Nilsson (M)
Stefan Eriksson (M)
Anders Karlsson (C)
Bengt Erik Askerlund (MP)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Maria Nilsson
Tina Karling Hellsvik
Lotta Hjoberg
Jan Hallström (L)
Catharina Andersson
Katarina Lindberg
Håcan Lundqvist
Lars Arvidsson
Malin Eriksson

planarkitekt § 143
stadplanechef § 143
socialchef §§ 146-147, 152
ordförande socialnämnden §§ 146-147
avdelningschef § 152
utbildningschef §§ 148-149
controller § 151
kommunchef
sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 143-169

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-08-22

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-08-22

Anslagsdatum

2016-08-29

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-09-21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Sida 3

Kommunstyrelsen
Ks § 143

Dnr 2016/00278

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att ta fram förslag
till detaljplaner för följande fyra områden som redovisades på sammanträdet:
-

Sandvikshusen

-

Vadsbohöjden

-

Bantorget

-

Mariakvarteren

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 om
det pågående arbetet med att ta fram förslag till markområden i centralorten som kan
vara lämpliga för byggnation av flerbostadshus.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska ge
stadplaneavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplaner för
”Sandvikenhusen”, ”Vadsbohöjden”, ”Mariakvarteren” och ”Bantorget”.
Ordförande Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2016-08-09, Information:
Nya markområden för flerbostadshus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Kommunstyrelsen
Ks § 143 (forts).

____________________________
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:
Planarkitekt Maria Nilsson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Sida 5

Kommunstyrelsen
Ks § 144

Dnr 2010/00271

Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget till landsbygdsprogram för att
förtydligas gällande styrgruppens sammansättning, möjligheten att söka finansiellt
stöd via Landsbygdsprogrammet samt utveckling av texten om jämställdhet och
mångfald.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att Mariestads kommun ska upprättaen
landsbygdsstrategi. Sektor samhällsbyggnad, utvecklingsenheten, har fått uppdraget
att ta fram beslutsunderlag för en landsbygdsstrategi. Kommunstyrelsens
arbetsutskott är styrgrupp och ska vägleda i arbetet.
En workshop för tjänstemän och politiker genomfördes 2013-10-28. Då
presenterades dokumentet ”Sammanställning av landsbygden i Mariestads kommun”
innehållande nulägesstatistik som tagits fram med konsulthjälp. Detta utgjorde etapp
1. Etapp 2 är det upprättade förslaget till Landsbygdsstrategi. Den avslutsande Etapp
3 innebär att Mariestads kommun ska föra en dialog med berörda samhälls- och
landsbygdsföreträdare med målsättning att formulera mer konkreta handlingsplaner.
Hösten 2015 fick stadsplaneavdelningen i uppdrag att omarbeta det första förslaget
till landsbygdsstrategin. Konsult Magnus Fredricsson har därefter, tillsammans med
stadsplaneavdelning och delar av styrgruppen, arbetat fram ett färdigt dokument.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera förslaget till
landsbygdsprogram för att förtydligas gällande styrgruppens sammansättning,
möjligheten att söka finansiellt stöd via Landsbygdsprogrammet samt utveckling av
texten om jämställdhet och mångfald.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Ekeroths (S) yrkande om återremiss till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2016-05-02, Beslut Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 144 (forts).

____________________________
Förslag till Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Landsbygdsstrategi för
Mariestads kommun.

Expedieras till:
Planarkitekt Mona Nilsson
Stadsplandechef Tina Karling Hellsvik
Sektor samhällsbyggnad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 145

Dnr 2016/00164

Beslut om antagande: Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m.
Mariestads centralort

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
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 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).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 145 (forts).

____________________________
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

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Sida 9

Kommunstyrelsen
Ks § 146

Dnr 2016/00140

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 2

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-01 att kalla presidiet för
socialnämnden för att beskriva de åtgärder nämnden ska vidta för att uppnå en
budget i balans för innevarande år. Presidiet i socialnämnden kallades till
arbetsutskottets sammanträde 2016-06-15 och till kommunstyrelsens sammanträde
2016-08-22. Socialchef Lotta Hjoberg och ordföranden i socialnämnden Jan
Hallström (L) presenterar åtgärdsplanen 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

Prognos 2 år 2016 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Åtgärdsplan för socialnämndens
verksamhet med anledning av underskott i prognos 2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 146 (forts).
Expedieras till:
Socialnämnden
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 147

Dnr 2016/00313

Socialnämndens handlingsplan och åtgärdslista med anledning
av resultatet i KKiK (Kommuners Kvalitet i Korthet)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
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 nämnd och
kommunstyrelsen.
Socialnämnden beslutade 2016-06-21 att godkänna upprättad handlingsplan med
åtgärdslista för sektor stöd och omsorg samt att överlämna den till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på sammanträdet

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

Utdragsbestyrkande
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Ks § 147 (forts).

____________________________
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:
Socialnämnden
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 148

Dnr 2016/00314

Utbildningsnämndens handlingsplan och åtgärdslista med
anledning av resultatet i KKiK (Kommuners Kvalitet i Korthet)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
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.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på sammanträdet

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

Utdragsbestyrkande
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Ks § 148 (forts).

____________________________
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:
Utbildningsnämnden
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 149

Dnr 2016/00283

Reviderad resursfördelningsmodell för förskola och grundskola

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 149 (forts).

____________________________
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
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 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

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/00415

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest år 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte öka medlemsinsatsen till Kommuninvest genom
nytt insatskapital år 2016.
Under år 2017 betalas det belopp in till Kommuninvest som krävs för att uppfylla
högsta nivån för kapitaltäckning. Investeringsbudgeten år 2017 utökas i samband
med detta med 12 000 tkr.
Bakgrund

Kommuninvest skickade 2016-05-23 en förfrågan om extra medlemsinsats.
Kommuninvest har behov av större kapital med anledning av nya lagkrav efter
finanskrisen. I deras nya stadgar finns en möjlighet för medlemmarna att i egen takt
erlägga medlemsinsatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska
insatsskyldigheten.
Målet för Kommuninvests kapitaluppbyggnad är att minimikravet på större kapital
ska vara uppnått senast år 2018. Det är till fördel för Kommuninvests anseende om
en stor del av medlemmarna sätter in huvuddelen av högsta insatsnivån redan innan
år 2018. Under år 2015 beslutade 212 av medlemmarna att göra en inbetalning till
Kommuninvest.
Mariestads kommun har efter 2016 års insats 8,9 miljoner kr. Detta beräknas öka
med 1-1,2 miljoner kr de närmaste åren genom det återbäringssystem som finns.
Denna ökning innebär att kommunen har en stor del kvar till den högsta nivån som
krävs år 2018 om 900 kronor per invånare eller 21,6 mnkr enligt nuvarande
invånarantal.
Ränta på insatskapitalet utgår och bestäms årligen av föreningsstämman.
Redovisningschefen föreslår att Mariestads kommun, för år 2016, inte gör någon
ökning av insatskapitalet men att hela beloppet som behöver betalas in för att uppnå
högsta nivån om 900 kronor per invånare görs under år 2017. Belopp som saknas år
2016 är 12,700 tkr, ökar invånarantalet ökar även totalt belopp.

Justerandes signatur

Insatsstorlek Primärkommun

Återstår följande insats för Mariestad

Miniminivå

200 kr/inv.

-

50 % nivå

450 kr/inv.

1 913 357 kr

75 % nivå

675 kr/inv.

7 323 032 kr

Högsta nivå

900 kr/inv.

12 732 707 kr
Utdragsbestyrkande
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Ks § 150 (forts).

____________________________
Beloppet som krävs för att uppnå högsta nivån minskar årligen med
återbäringssystemet, beräknat kvarstående belopp år 2017 är 12,0 mnkr. Efter
Kommuninvests stämma år 2017 kommer en ny förfrågan att skickas och i samband
med det bestäms det definitiva beloppet.
Insatskapitalet sker genom utökning av andelar i balansräkningen och belastar
likviditeten, inte driftredovisningen.
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 redovisnings-/ekonomichef Lars Bergqvist, Särskild
medlemsinsats till Kommuninvest år 2016.
Kommuninvest 2016-05-23, Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Särskild medlemsinsats till
Kommuninvest år 2016

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 151

Dnr 2015/00280

Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2016
(kontrollperiod 2)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Kommunstyrelsen påpekar dock att redovisningen av internkontrollen fortsättningsvis
ska vara tydligare och mer utförlig.
Bakgrund

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2016 antogs av kommunstyrelsen 201512-14. Redovisning till kommunstyrelsen ska enligt beslutad internkontrollplan ske
vid fyra tillfällen under året. Kontrollperiod 2 omfattar redovisning för tidsperioden
2016-01-01 till och med 2016-05-31.
Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära
syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Avsikten med intern
kontroll är att:
-

Ha grepp över både verksamhet och ekonomi.

-

Styra mot effektivitet

-

Ha ordning och reda

-

Skapa trygghet

Varje år beslutas om en plan för intern kontroll där nämnden/kommunstyrelsen
väljer att fokusera på några speciellt viktiga kontrollmoment. Kommunstyrelsen har
utarbetat en plan för intern kontroll för år 2016. Planen innefattar administrativa
kontroller samt redovisningskontroller och avser både kommunstyrelsen (sex
stycken) och kommungemensamma (sex stycken) kontroller.
Nämnden/styrelsen har inför år 2016, på ett mer systematiskt sätt, genomfört en
risk- och väsentlighetsanalys där tre av nämndens/styrelsens verksamhetsprocesser
valts ut (budgetprocessen, detaljplanprocessen samt SAM-processen - Systematiskt
arbetsmiljöarbete) och kartlagts som grund för riskanalysen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Kommunstyrelsen
Ks § 151 (forts).

____________________________
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 controller Håcan Lundqvist samt chefen för sektor ledning
Stefan Wallenå 2016-06-01, Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan
2016 (kontrollperiod 2).
Sammanställning, kommunstyrelsens internkontrollplan 2016 (kontrollperiod 2).
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Redovisning av
kommunstyrelsens internkontrollplan 2016 (kontrollperiod 2).

Expedieras till:
Mariestads kommuns revisorer
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå
Controller Håcan Lundqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 152

Dnr 2016/00237

Förändring av taxan för avgifter inom vård och omsorg samt
socialpsykiatri

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående förändringar i taxan för avgifter
inom vård- och omsorg samt socialpsykiatri, att gälla från den 1 oktober 2016.
För boende i särskilt boende föreslås att:
-

Höja taxans tak till 0,5392 procent av prisbasbeloppet, för närvarande 1 991
kr för dem som har avgiftsutrymme.

-

Sänka förbehållsbeloppet med månadskostnaden för TV-licens, för
närvarande 185 kronor i konsekvens med att utrymmet i förbehållsbeloppet
för TV-licens inte behövs då den TV-licens kommunen betalar även
tillgodoser de enskilda som har TV.

För boende i ordinärt boende föreslås att:
-

Höja taxans tak till 0,5392 procent av prisbasbeloppet, för närvarande 1 991
kronor för dem som har avgiftsutrymme.

-

Höja nivåerna 2-4 med 11 procent i enlighet med alternativ 1

-

Lämna nivå 1 utan förändring.

Ledamöterna från Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.
Bakgrund

I december år 2015 beslutade Sveriges riksdag att öka det procentuella taket i
äldreomsorgens så kallade maxtaxa från den 1 juli 2016 till maximalt en tolftedel av
0,5392 procent av prisbasbeloppet vilket innebär till 1 991 kr/månad från nuvarande
1 772 kronor. Samtidigt sänker staten kommunens skatteintäkt för pensionärer.
Mariestads kommun har därmed möjlighet att besluta att höja den kommunala taxan.
I Mariestad har kommunfullmäktige valt en modell med nivåer och maxavgifter per
nivå där endast högsta nivån når upp till det så kallade taket.
Ett nytt förslag till avgiftsnivåer med procentuell höjning per nivå motsvarande
höjningen mellan 1 772/1 991 kr, det vill säga 11 procent föreslås gälla från 1 juli
2016. Samtidigt föreslås en sänkning av förbehållsbeloppet för personer boende på
särskilt boende med anledning av att det nu står klart att personer på särskilt boende
inte behöver betala TV-licens om boendet är registrerat som vårdinstitution hos
Radiotjänst. Kostnaden för TV-licens bör således utgå ur de poster som den enskilde
själv ska ha ekonomiskt utrymme för.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22
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Kommunstyrelsen
Ks § 152 (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 myndighetschef Catharina Andersson och chef för sektor stöd
och omsorg Lotta Hjoberg, 2016-04-07 .
Dokument: Förändring av taxan inom äldreomsorgen från och med 2016-07-01,
upprättat av myndighetschef Catharina Andersson och chef för sektor stöd och
omsorg Lotta Hjoberg, 2016-04-11.
Dokument: Avgiftstaxa för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen inom Vård och omsorg och Socialpsykiatrin fr.o.m. 2016-07-01,
daterad 2016-04-04.
Dokument: Tillämpningsanvisningar för avgifter inom Vård och omsorg samt
Socialpsykiatrin fr.o.m. 2016-07-01 tillsammans med bilaga, daterat 2016-04-11.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förändring av avgifter inom
vård- och omsorg och socialpsykiatrin.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2016-05-17 § 53, Förändring av avgifter inom
vård- och omsorg och socialpsykiatrin från 1 juli 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
(Socialnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22
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Kommunstyrelsen
Ks § 153

Dnr 2016/00258

Begäran om utökning av överförmyndarens budget för
utbildning av gode män och förvaltare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utöka överförmyndarens budget med 50 tkr under
innevarande år. Kostnaden finanserias genom de statliga medel för
flyktingmottagande m.m. som kommunen har erhållit.
Kommunstyrelsen beslutar att utöka överförmyndarens budget med 50 tkr från och
med år 2017 för att kunna genomföra de utbildningar som krävs.
Bakgrund

Enligt Svensk författningssamling SFS 2014:886 19 kap 18 § ska överförmyndaren
eller överförmyndarnämnden ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den
utbildning som behövs.
Överförmyndaren ansöker därför om 50 tkr/ år för att kunna genomföra
utbildningar för ställföreträdare. Utbildningarna ska genomföras för nya
ställföreträdare och för ställföreträdare som redan har uppdrag men som önskar
utbildning.
Utbildning kan genomföras genom medborgarskolan som planerar att starta en
utbildning hösten 2016, alternativt distanskurser via internet samt kurslitteratur.
Ställföreträdaren ska själv kunna välja sin utbildning.
Kommunchefen i Töreboda kommun är positiv till att gode män delvis ersätts för
utbildning. Kostnaden för utbildning kommer att faktureras Töreboda kommun med
specifikation vilka gode män hörande till Töreboda som genomgått utbildning.
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 överförmyndare Helena Harborn 2016-06-07, Äskande om
pengar till utbildning av gode män och förvaltare i Mariestads kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Kommunstyrelsen
Ks § 153 (forts).

____________________________
Svensk författningssamling SFS 2014-886.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Begäran om utökad budget för
utbildning av gode män och förvaltare.

Expedieras till:
Överförmyndare Helena Harborn
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 154

Dnr 2014/00092

Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet
Lugnåsbergets kvarnstensgruvor i Mariestads kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras för kompletterande
diskussioner med Länsstyrelsen bland annat avseende restriktioner för jakt och
resurser för skötsel av naturreservatet.
Bakgrund

Länsstyrelsen Västra Götalands län har upprättat förslag till beslut med föreskrifter
och avgränsning samt förslag till skötselplan för naturreservatet Lugnåsbergets
kvarnstensgruvor i Mariestads kommun. Mariestads kommun har beretts möjlighet
att lämna yttrande över förslaget.
Arbetet med en reservatsbildning kring kvarnstensgruvorna på Lugnåsberget
initierades 2009. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat frågan år 2009 och
år 2014. Arbetsutskottet var vid dessa tillfällen positiv till att ett statligt naturreservat
bildas. Efter samrådet år 2014 och genomförda markförhandlingar har nu
Länsstyrelsen upprättat ett nytt, reviderat förslag. Detta förslag överensstämmer med
det tidigare, men med följande förändringar.
Revidering av den föreslagna reservatsgränsen – områdets har minskats ned från 44
ha till c:a 39 ha och viss justering av gränser har skett efter genomfört samråd.
Förändring av förslagen till föreskrifter i avsikt att förtydliga vad som gäller för
verksamheterna kring Qvarnstensgruvan samt anpassning för att underlätta för
bedrivande och utveckling av denna verksamhet.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) tillstyrker upprättat förslag till yttrande vilket är att bifalla bildandet
av naturreservatet Lugnåsbergets kvarnstensgruvor i Mariestads kommun.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för
kompletterande diskussioner med Länsstyrelsen bland annat avseende restriktioner
för jakt och resurser för skötsel av naturreservatet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Kommunstyrelsen
Ks § 154 (forts).

____________________________
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av miljöutredare Håkan Magnusson samt samhällsbyggnadschef
Kristofer Svensson 2016-06-13, Förslag till bildande av naturreservatet
Lugnåsbergets kvarnstensgruvor i Mariestads kommun.
Länsstyrelsen Västra Götalands län 2016-06-02, Förslag till bildande av
naturreservatet Lugnås kvarnstensgruvor i Mariestads kommun.
Översiktskarta, Naturreservatet Lugnås kvarnstensgruvor i Mariestads kommun.
Förslag till skötselplan för naturreservatet Lugnåsbergets kvarnstensgruvor i
Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över förslag till
bildande av naturreservatet Lugnåsbergets kvarnstensgruvor i Mariestads kommun.

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Miljöutredare Håkan Magnusson
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22
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Kommunstyrelsen
Ks § 155

Dnr 2016/00273

Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av
avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner.
Bakgrund

En mer strukturerad samverkan mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner inleddes under år 2003 genom informella möten mellan kommunernas
kommunalråd och kommunchefer. Samtalen utmynnade i att ett antal möjliga
verksamhetsområden för samverkan identifierades.
Därefter genomfördes ett antal förstudier för att klargöra förutsättningarna för en
fördjupad och strukturerad samverkan och mot bakgrund av de genomförda
förstudierna beslutade respektive kommunfullmäktige under våren 2005 om en
gemensam avsiktsförklaring om utökat samarbete.
Mot bakgrund av den upprättade avsiktsförklaringen genomfördes omfattande
utredningar av förutsättningarna för att etablera gemensamma nämnder. Detta
resulterade i att fyra gemensamma nämnder inrättades; miljö- och byggnadsnämnden
(2007), lönenämnden (2007), tekniska nämnden (2008), samt IT-nämnden (2008).
Kommuncheferna inom MTG har upprättat ett förlag till reviderad avsiktsförklaring
och arbetsordning för samverkan. Det upprättade förslaget är den första revideringen
av den ursprungliga avsiktsförklaringen. Avsikten är att avsiktsförklaringen och
arbetsordningen, i likhet med samtliga samverkansavtal för de gemensamma
nämnderna, ska revideras under varje mandatperiod. Det är MTG-styrgrupp som är
ansvarig för att revideringen av samverkansavtalen genomförs. Töreboda kommun
som administrerar MTG-styrgrupp är ansvarig för att ett förslag till revidering av
riktlinjerna upprättas.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-06-09 att föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna
i MTG-kommunerna att besluta att anta det reviderade förslaget till avsiktsförklaring.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Kommunstyrelsen
Ks § 155 (forts).

____________________________
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

Förslag till revidering av Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner upprättad 2005.
Arbetsordning för MTG-styrgrupp upprättad 2010.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-06-14, Avsiktsförklaring
och arbetsordning för samverkan mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
(Tekniska nämnden)
(Miljö- och byggnadsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 156

Dnr 2016/00219

Förslag till valkretsindelning vid val till regionfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot regionstyrelsens förslag till
valkretsindelning.
Bakgrund

Genom en ändring av vallagen är varje landsting från och med den 1 januari 2015 en
enda valkrets vid val till landstingsfullmäktige (i Västra Götaland regionfullmäktige).
Landstingsfullmäktige kan dock besluta att välja att dela in landstinget i två eller flera
valkretsar. Västra Götalands läns landsting får alltså själva ta ställning till om hela
landstinget ska utgöra en enda valkrets eller om landstinget ska delas in i flera
valkretsar.
Även valkretsarna för val till riksdagen ändrades från den 1 januari 2015. De nya
valkretsarna följer Västra Götalandsregionens förslag till valkretsindelning och består
av fem olika valkretsar; Göteborgs kommun, Västra Götalands läns västra valkrets,
Västra Götalands läns norra valkrets, Västra Götalands läns södra valkrets och Västra
Götalands läns östra valkrets.
Om landstingsfullmäktige vill besluta att dela in landstinget i två eller flera valkretsar
ska detta beslut fattas senast den 31 oktober året före det valår då den nya
indelningen ska gälla. För att vara giltigt ska beslutet vara fastställt av Länsstyrelsen.
Dessförinnan ska kommunerna få tillfälle att yttra sig.
Regionstyrelsen i Västra Götaland har med anledning av ovanstående remitterat ett
förslag till valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige för yttrande till samtliga
kommuner i Västra Götaland.
Det framgår av protokoll från regionstyrelsen daterat 2016-04-26, § 122 att
regionstyrelsens förslag är att valkretsarna för val till regionfullmäktige ska vara de
samma som vid val till riksdagen.
Proposition 2013/14:48
I proposition 2013/14:48 föreslås det att indelningen av riksdagsvalkretsar i Västra
Göta-lands län ändras så att valkretsarna utgörs av kommuner som bildar geografiskt
samman-hängande enheter, och som i de allra flesta fall även i övrigt har ett samband
med varandra.
I propositionen föreslås även att valkretsindelningen i landsting ges ökad frihet på så
sätt att valkretsindelningen i landsting blir frivillig. Vid val till landstingsfullmäktige
ska landstinget vara en enda valkrets om fullmäktige inte beslutat att dela in
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 156 (forts).

____________________________
landstinget i två eller flera kretsar. I ett landsting som är indelat i valkretsar är
mandaten fasta mandat och utjämningsmandat. I övriga landsting är samtliga mandat
fasta.
I propositionen anförs det att det ursprungliga syftet med valkretsindelningar var att
skapa garantier för att olika regionala intressen blev företrädda i regionfullmäktige,
men att det av undersökningar framgår att partierna i landstingsvalen i allt större
utsträckning går fram med gemensamma kandidatlistor i valkretsarna. Detta talar för
att det ursprungliga syftet med kravet på valkretsindelning i praktiken inte längre
tillgodoses genom regleringen.
I KU:s betänkande gällande propositionen kan man läsa att vid 2010 års val hade två
val-kretsar till landstingsvalen tilldelats så få som sex fasta mandat. Det framstår inte
längre som motiverat att behålla den tvingande regleringen av valkretsindelning i
landsting. Skyldigheten för landsting att göra valkretsindelningar bör således tas bort.
Huvudregeln bör vara att varje landsting utgör en valkrets, men att varje landsting
ska ha frihet att själva besluta om valkretsindelning av valområdet.
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 kommunsekreterare Malin Eriksson samt administrative
chefen Ola Blomberg 2016-06-15, Förslag till valkretsindelning vid val till
regionfullmäktige
Protokoll från regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen 2016-04-26, § 122 –
Förslag till valkretsindelning
Valkretsar vid 2014 års val till riksdag och landsting
Utdrag ur KU:s betänkande 2014/15:KU2 gällande proposition 2013/14:48
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag till valkretsindelning vid
val till regionfullmäktige.
Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson, Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 157

Dnr 2016/00306

Medfinansiering av dubbeltur på Kinnekullebanan (sträckan
Mariestad - Laxå)

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

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
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-08,
Medfinansiering av dubbeltur på Kinnekullebanan avseende sträckan Mariestad –
Laxå
Skrivelse upprättad av kommunchefen i Gullspångs kommun, Elisabeth Olsson
2016-08-16, Kostnadsfördelning extratur Kinnekullebanan

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
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Dnr 2016/00311

Yttrande över förslag till ”Handlingsprogram för
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017-2019”

Kommunstyrelsens beslut

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

Justerandes signatur
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utveckla samarbetet även för den typen av skador om det från Västra
Götalandsregionens sida framställer starka önskemål om det.
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.
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

Remiss: Handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017-2019 enligt
lag om skydd mot olyckor, 2016-08-03.
Tjänsteskrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin 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:
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin
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Dnr 2016/00063

Medborgarförslag om förbud att sälja fyrverkerier och/eller
pyroteknisk utrustning i Mariestads kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering:
Kommunen bedöms inte ha någon laglig möjlighet att generellt förbjuda försäljning
av fyrverkerier eller pyroteknisk utrustning. Räddningstjänsten Östra Skaraborg är
den kommunala instans som har att handlägga ansökningar om försäljning av dessa
varor utifrån de regler som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har
upprättat.
Bakgrund

Una Modig, Krontorp, Hinkan 1 i Mariestad har i medborgarförslag föreslagit att
Mariestads kommun ska införa ett totalt förbud att sälja fyrverkerier och/eller
pyroteknisk utrustning. medborgarförslaget överlämnades till miljö- och
byggnadsnämnden för beredning.
I ärendet har samråd skett med Räddningstjänsten Östra Skaraborg som har lämnat
följande uttalande: Räddningstjänsten är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Lagstiftningen gäller för hantering,
överföring och import av brandfarliga och explosiva varor samt sådana förberedande
åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt
konsekvenserna av en brand eller en explosion.
Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa,
miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av
brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande
med varorna.
När någon vill hantera explosiv vara, som t.ex. fyrverkerier, prövar räddningstjänsten
om detta kan göras på ett sätt som uppfyller krav i gällande lagstiftning med
tillhörande förordning och föreskrifter.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är föreskrivande myndighet
inom området och har upprättat föreskrifter. Från och med 2016-06-01 gäller
MSBFS 2016:3. I denna beskrivs bland annat att en stor del av de pyrotekniska
produkter som fyrverkerier utgör är undantagna när de gäller de mindre mängder
som en enskild person hanterar vid t.ex. nyårsafton, påskafton eller liknande.
Justerandes signatur
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Om hanteringen (t.ex. försäljning) sker på ett sätt som uppfyller krav i gällande
lagstiftning med tillhörande förordning och föreskrifter har räddningstjänsten ingen
möjlighet att hindra hanteringen. Användning av normala fyrverkerier för
privatpersoner, dvs. användning i en liten mängd, omfattas inte av någon
tillståndsplikt enligt lagstiftningen och kan inte hindras av räddningstjänsten.
Verksamhet miljö och byggs bedömning:
Syftet med medborgarförslaget är gott och i många delar väl motiverat. De delar som
handlar om att försäljare inte efterlevt givna tillstånd måste räddningstjänsten och
polisen ta hand om, varför de klagomålen hänvisas dit.
Bedömningen är att en kommun inte kan meddela ett generellt förbud mot
försäljning av pyrotekniska varor och fyrverkerier. Däremot kan kommunen i de
lokala ordningsföreskrifterna begränsa användningen av pyrotekniska varor och
fyrverkerier utifrån vad ordningslagens regelverk medger. Det är dock en fråga som
inte medborgarförslaget avser. En översyn av de lokala ordningsföreskrifterna pågår
genom verksamhet tekniks försorg. Där ser man över vilka ytterligare begränsningar
för användningen som ska kunna gälla. Förslaget kommer att underställas
kommunfullmäktige för beslut.
Ordningslagen medger alltså att kommunen beslutar om inskränkningar i
användningen av pyrotekniska varor och fyrverkerier. Däremot finns det inget
mandat att förbjuda försäljning med stöd av ordningslagen.
Regleringen av försäljningen återfinns i författningar meddelade av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Något mandat för kommunen att fatta lokala generella
beslut om förbud mot försäljning finns inte i lag om brandfarliga och explosiva
varor.
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

Medborgarförslag från Una Modig om att Mariestads kommun ska införa ett totalt
förbud att sälja fyrverkerier och/eller pyroteknisk utrustning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Sida 37

Kommunstyrelsen
Ks § 159 (forts).

____________________________
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-07 § 101,
Medborgarförslag om pyroteknisk utrustning förbud att sälja fyrverkerier och/eller
pyroteknisk utrustning i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om
pyroteknisk utrustning förbud att sälja fyrverkerier och/eller pyroteknisk utrustning i
Mariestads kommun.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
(Una Modig)
(Miljö- och byggnadsnämnden)

Justerandes signatur
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Dnr 2014/00467

Medborgarförslag om att belysa träd i parken vid Domängatan i
Marieholmsområdet

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
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 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), (Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Sida 39

Kommunstyrelsen
Ks § 161

Dnr 2015/00296

Medborgarförslag om att anställa en biolog som ansvarar för
biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

Kommunstyrelsens beslut

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.
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:
Justerandes signatur
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-

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.
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

Medborgarförslag av Göran Grahn i vilket han föreslår att Mariestads kommun ska
anställa en biolog, naturpedagog eller ranger inom ramen för biosfärområdet.

Justerandes signatur
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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.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att
anställa en biolog som ansvarar för biosfärområdet Vänerskärgården med
Kinnekulle.
Expedieras till:
Göran Grahn
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå
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Dnr 2016/00102

Motion om krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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 kollektivavtal.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
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,
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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.
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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att bifalla motionen. Övriga
ledamöter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillstyrker
Ekeroths (S) yrkande.
Rune Skogsberg (C) och Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till
beslut vilket är att avslå motionen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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), (Chef för sektor ledning), (Upphandlare Camilla Sundler)
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Dnr 2016/00236

Motion om att utreda möjligheterna starta ett projekt kring
sociala affärer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Justerandes signatur
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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 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)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Sida 47

Kommunstyrelsen
Ks § 164

Dnr 2013/00114

Begäran om skadestånd med anledning av
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Västra
Ekudden

Kommunstyrelsens beslut

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.
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 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:
Inger och Stellan Sundler
Stadsjurist Rolf Sjöström
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Dnr 2016/00263

Ansökan om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad från
VänerKantens fiber

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja VänerKantens fiber i Mariestad ekonomisk
före-nying 769630-4216 kommunal borgen om 2 500 tkr.
Borgen gäller till 30 dagar efter att beviljade medel från bidragsgivande myndighet
har utbetalats dock som längst till och med 2018-12-31.
Det är föreningens ansvar att meddela kommunen aktuell ekonomisk status under
projektets gång om något avviker från lämnad ansökan.
Sture Pettersson (S) och Anette Karlsson (M) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

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

Ansökan med kvittens hos Jordbruksverket som visar projektets inriktning
och omfattning.

-

Total ekonomisk kalkyl

-

Redovisning av gjorda inbetalningar

-

Förteckning av fastighetsägare

-

Lånelöfte hos Nordea

-

Registrering hos Bolagsverket

-

Underlag av behörig firmatecknare/ordförande i föreningen

-

Registerutdrag och meddelande om momsregistrering hos Skatteverket

Ansökan visar att föreningens egeninsats genom medlemsinsatser och
anslutningsavgifter uppgår till 3 774 089 kronor vilket motsvarar 60 procent av
totalsumman. Resterande 2 516 060 kronor, 40 procent, är projektstöd. Ansökt
belopp för borgen är 2 500 000 kronor vilket motsvarar projektstödet.
Föreningen har 2016-06-03 fått ett lånelöfte från Nordea Mariestad om 2 000 tkr.
Beloppet är under ansökt belopp om borgen. En borgen är dock inte styrd till viss
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bank och behöver inte nyttjas fullt ut. Något ytterligare underlag för lån anses inte
behövas för borgen i den aktuella ansökan. Det är föreningens ansvar att ombesörja
finansieringen.
Ekonomi-/redovisningschefen anser att tillräckliga underlag för beslut föreligger.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Ansökan från VänerKantens fiber i Mariestad ekonomisk förening om borgen för
bred-bandsutbyggnad.
Skrivelse upprättad av ekonomi-/redovisningschef Lars Bergqvist 2016-06-16,
Ansökan om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad (VänerKantens fiber).
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg, Ansökan från
VänerKantens fiber om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
(VänerKantens fiber)
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Dnr 2016/00268

Ansökan om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad från
Muggebergs fiberförening

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

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)
(Muggebergs fiberförening)
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Dnr 2016/00280

Budget och verksamhetsplan 2017-2019 för Tolkförmedling
Väst

Kommunstyrelsens beslut

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.
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 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.
Justerandes signatur
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag till budget och
verksamhetsplan 2017-2019 för Tolkförmedling Väst.

Expedieras till:
Tolkförmedling Väst
Redovisningschef Lars Bergqvist
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Dnr 2016/00274

Kommunstyrelsen och arbetsutskottets sammanträdestider
2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa datum och tider för kommunstyrelsens och
arbetsutskottens sammanträden år 2017 enligt upprättat förslag.
Bakgrund

Administrative chefen och kommunsekreteraren har upprättat förslag till datum och
tider för kommunstyrelsens och arbetsutskottens sammanträden under år 2017:
Kommunstyrelsen
Måndagar klockan 14.00 i Vänersalen, Stadshuset.
16 januari

21 augusti

13 februari

11 september (delårsbokslut och prognos 3)

13 mars (bokslut)

16 oktober

10 april (prognos 1)

13 (prognos 4) och 27 november

15 och 29 maj (budget)

11 december

7 juni (onsdag, prognos 2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Onsdagar klockan 8.00 i Torsö, Stadshuset.
Januari: 11 och 25 (budgetupptakt Vänersalen)
Februari: 8, 15 (bokslutsdag) och 22 (beslut preliminära ramar 2018)
Mars: 8 (bolagsdag VänerEnergi) och 22
April: 5 (prognos 1, bolagsdag Mariehus), 19 (konsekvensbeskrivningar av
budgetramar) och 26
Maj: 10, 24 (budgetbeslut)och 31
Juni: 7 (prognos 2) och 21
Juli: Augusti: 16 och 30
September: 6 (prognos 3), 11(måndag, delårsrapport) och 27
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Oktober: 11 (bolagsdag VänerEnergi), och 25
November: 8 (prognos 4, bolagsdag Mariehus) och 22
December: 6 och 20
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Tisdagar klockan 13.15 i Hovden, Stadshuset.
Januari: 10

September: 5

Februari: 7

Oktober: 10

Mars: 7

November: 7

April: 4

December: 5

Maj: 23
Bolagsdagar med Mariehus AB kommer att genomföras den 5 april och den 8
november. Bolagsdagar med VänerEnergi AB kommer att genomföras 8 mars och
den 11 oktober. Bolagsdagarna börjar klockan 9.00 och pågår fram till ca 11.00.
därutöver har arbetsutskottet ett ordinarie sammanträde.
Budgetupptakten den 27 januari, bokslutsdagen den 17 februari samt
konsekvensbeskrivningen av nämndernas budgetramar den 19 april kommer att
genomföras i Vänersalen. Vid dessa tillfällen deltar även nämndernas presidier och
berörda tjänstemän.
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 administrativa chefen Ola Blomberg samt kommunsekreterare
Malin Eriksson 2016-06-07, Kommunstyrelsens och arbetsutskottens
sammanträdestider 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Kommunstyrelsens och
arbetsutskottens sammanträdestider 2017.

Expedieras till:
Samtliga nämndsekreterare
Kultur-och fritidsutskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Kommunstyrelsen
Ks § 169

Dnr 2016/00006

Handlingar att anmäla

Lönenämnden

Protokoll från möte 2016-05-23 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________
IT-nämnden

Protokoll från möte 2016-05-30 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________
MTG styrgrupp

Anteckningar från möte 2016-06-09 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från möte med direktionen 2016-05-26 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________
Skaraborgs kommunalförbund

Protokoll från möte med styrelsen 2016-06-10 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________
Kommunrevisionen

Revisionsrapporten ”Granskning av rektorernas förutsättningar för pedagogiskt
ledarskap” anmäls och läggs till handlingarna.
_______________________
KommunForskning i Västsverige

Protokoll från årsmöte 2016-05-24 anmäls och läggs till handlingarna.
_______________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 57

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-22

Sida 58

Kommunstyrelsen
Ks § 169 (forts).

____________________________
Krishanteringsrådet Östra Skaraborg

Minnesanteckningar från möte 2016-05-11.
_______________________
Delegationsbeslut – lotteritillstånd

Delegationsbeslut gällande lotteritillstånd till Mariestads BOIS hockey enligt 15 §
lotterilagen anmäls och läggs till handlingarna.
_________________________
Delegationsbeslut – färdtjänsthandläggare

Delegationsbeslut riksfärdtjänst för maj månad 2016 anmäls och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut färdtjänst för maj månad 2016 anmäls och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut skolskjuts för juni och juli månad 2016 anmäls och läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

