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Stadshuset, sammanträdesrum Torsö,
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Beslutande
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Rune Skogsberg
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Övriga deltagare
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Katarina Lindberg
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Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Kommunchef
Mark- och exploateringschef § 259
Stadsplanechef §§ 260-262
Planarkitekt § 262
Ekonomi-/redovisningschef § 263
Controler § 264
Chef sektor stöd och omsorg §§ 266- 267, § 271
Myndighetschef § 271
Ekonomichef §§ 266-268
Chef sektor utbildning § 266
Kvalitetschef § 268
Sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

258-275
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-06-15

Anslagsdatum

2016-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-07-09

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-15

Sida 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 258

Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
1. Åke Lantz i Mariestad. Protestskrivelse, med ca 500 namnunderskrifter, mot
Mariestads kommuns planer på en byggnation i Biblioteksparken. (KS 2015/432)
2. Ylva Lindström, Hällekis 2016-05-17. Namninsamling för ”Kinnekullebanan – Rädda
tåget”.
3. Per Nilsson AB. Skrivelse i vilken företaget vill träffa representanter för Mariestads
kommun för att informera om prefabricerade lägenheter. (KS 2016/247)
4. Skaraborgs kommunalförbund. Beslut att välja Ida Ekeroth (S) som ersättare i
styrelsen och som ledamot i beredningen för kunskapsutveckling samt ersättare
ombud till Mediapoolen Västra Götaland AB:s stämma. (KS 2016/157)
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 259

Dnr 2016/00250

Försäljning av del av Ladukärr 1:2, Ladukärr 1:3 och Ladukärr 2:1.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott godkänner upprättat förslag till köpekontrakt med Netto
marknad Sverige AB, 556615-2269 där kommunen överlåter del av Ladukärr 1:2, Ladukärr
1:3 samt Ladukärr 2:1 till bolaget. Den totala köpeskillingen uppgår till 530 tkr.
Bakgrund

Netto marknad Sverige AB har inkommit med önskemål om att få förvärva mark vid
Krontorpsrondellen för att där kunna uppföra en Netto-etablering. Förhandlingarna är nu
slutförda och ett förslag till köpekontrakt har upprättats.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén 2016-06-01, Försäljning
av del av Ladukärr 1:2, Ladukärr 1:3 och Ladukärr 2:1.
Förslag till köpekontrakt mellan Netto marknad Sverige AB, 556615-2269, samt Mariestads
kommun avseende del av Ladukärr 1:2, Ladukärr 1:3 samt Ladukärr 2:1.
Kartskiss över det aktuella området.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Försäljning av del av Ladukärr 1:2,
Ladukärr 1:3 och Ladukärr 2:1.
Expedierats till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 260

Dnr 2016/00202

Beslut om planbesked och begäran om uppdrag för ändring av del
av detaljplan gällande Hotel Wictoria, fastigheten Humlet 2,
Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna positivt planbesked för ändring av
del av detaljplan gällande Hotel Wictoria på fastigheten Humlet 2.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om planuppdrag för ändring av del av
detaljplan gällande Hotel Wictoria på fastigheten Humlet 2. Planavtal kommer att
tecknas med sökanden/fastighetsägare. Planprocessen kommer att genomföras enligt
standardförfarande.
Bakgrund

Nuvarande ägare av Hotell Wictoria på fastigheten Humlet 2, Drottninggatan 7, bebor och
bedriver sedan två år tillbaka hotellverksamhet på fastigheten. Hotellet har ett 30-tal rum
och inrymmer dessutom en så kallad vaktmästarbostad om två rum och kök som nu tjänar
som bostad för hotellägaren med familj. Familjen växer och därmed även behovet av att
öka bostadsdelens yta med c:a 100 kvadratmeter.
Hotell Wictoria är en byggnad ritad av dåvarande länsarkitekt Edgar Haasum och
uppfördes år 1949 som hem för änkor till anställda vid Katrinefors pappersbruk.
byggnaden byggdes om till hotell år 1979. Ritningar till huset upprättades i en stil som i
marknadsföringen för hotellet kallas för italiensk villastil. Den putsade huvudbyggnaden i
två våningar är sammanbyggd i vinkel med en lägre matsalsdel. I sen tid har en glasad
utbyggnad tillkommit på innergården. Huvudentrén mot Drottninggatan är påkostad med
gedigna glasade träportar och en keramisk fris av keramikern och formgivaren Carl-Harry
Stålhane, född i Mariestad och under lång tid verksam vid Rörstrands porslinsfabrik i
Lidköping. Byggnaden är i ursprungligt skick och väl bevarad och utgör ett viktigt
arkitektoniskt och tidstypiskt inslag i den kulturhistoriska miljön längs Drottninggatan.
Gällande plan medger ”B” som står för bostad, men beteckning för hotellverksamhet ”O”
saknas idag. Hela området runt befintlig byggnad utgörs av så kallad prickmark som inte
får bebyggas.
Syftet att ändra gällande detaljplan för Humlet, Sp 212 från 1979, är dels att möjliggöra en
utbyggnad i anslutning till vaktmästarbostaden för bostadsändamål och samtidigt införa
planbeteckning för hotellverksamhet, och dels att tillse att byggnaden bevaras som särskilt
värdefull ur kulturhistoriskt, arkitektoniskt och konstnärligt hänseende genom införande av
skyddsbestämmelse ”q”. I och med detta kommer en utökad lovplikt att gälla för åtgärder
som har påverkan på skyddsvärdet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 260

Stadsplaneavdelningen gör bedömningen att ändring av del av gällande detaljplan för kv.
Humlet är möjlig enligt syftet angivet i bakgrund ovan, d.v.s. omprövning av tillåten
byggnadsarea och införande av planbestämmelser O, B och q.
Det är av största vikt att de generella varsamhetskraven och omgivningspåverkan enligt
PBL 8 kap. 17§ (Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så
att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden) och PBL 2 kap. 6§
(Stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan) tillgodoses. Stor vikt ska läggas vid utformning av den tilltänkta
tillbyggnaden till vaktmästarbostadsdelen i byggnadens södra del och planen kommer att
innebära att utformningen prövas i bygglov.
Planavtal kommer att tecknas med sökanden/fastighetsägaren där planavgiften för
planändringen beräknas till 85 000 kr. Kostnad för planbeskedet av medelstor åtgärd
uppgår till 13 350 kr enligt 2013 års taxa. Sökanden/fastighetsägaren är informerad om
ovanstående.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2016-06-01, Beslut om
planbesked och begäran om uppdrag för ändring av del av detaljplan för Humlet,
Mariestads kommun.
Ansökan om planbesked inkommen till Mariestads kommun 2016-03-23.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om planbesked och begäran
om uppdrag för ändring av del av detaljplan för Humlet, Mariestads kommun.
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 261

Dnr 2016/00253

Beslut om planbesked och begäran om uppdrag avseende Ullervad
31:1

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna positivt planbesked för att
upprätta en ny detaljplan på del av fastigheten Ullervad 31:1.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta en
ny detaljplan för en del av fastigheten Ullervad 31:1, med syfte att möjliggöra för
bostäder.
Bakgrund

Fastigheten Ullervad 31:1 ägs av Mariestads kommun och är belägen i området Fors i norra
delen av Ullervad, väster om Ullervadsvägen, strax norr om ett befintligt villaområde.
Området utgörs idag av skogsområde och viss ängsmark. Genom det aktuella området går
en luftburen kraftledning i öst/västlig riktning.
För att kunna erbjuda möjlighet till nybyggnation i kransorter i Mariestads kommun kan
fler områden detaljplaneläggas. Det aktuella området är i omedelbar närhet till ett befintligt
villaområde där infrastruktur för VA redan finns. Dessutom ligger fastigheten i direkt
anslutning till Ullervadsvägen och har därmed goda kommunikationsmöjligheter med såväl
själva Ullervad som tätorten Mariestad. En detaljplan för möjliggörande av boende i form
av friliggande villor samt par- och radhus i ett eller två plan är lämplig markanvändning för
området.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Tina Karling Hellsvik, Beslut om planbesked och
begäran om uppdrag avseende Ullervad 31:1.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om planbesked och begäran
om uppdrag avseende Ullervad 31:1.
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
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Ksau § 262

Dnr 2010/00271

Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget yttrande.
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska vissa redaktionella förändringar
genomföras i dokumentet.
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.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2016-05-02, Beslut Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
Förslag till Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Landsbygdsstrategi för Mariestads
kommun.
Kommunfullmäktige
Expedierats till:
Planarkitekt Mona Nilsson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Sektor samhällsbyggnad

Justerandes signatur
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Ksau § 263

Dnr 2015/00415

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest år 2016

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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 11,2 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
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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.
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
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Ekonomi-/redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonomichef Jonas Eriksson
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Ksau § 264

Dnr 2015/00280

Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2016
(kontrollperiod 2)

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2016 antogs av kommunstyrelsen 2015-12-14.
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.
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).
Justerandes signatur
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Redovisning av kommunstyrelsens
internkontrollplan 2016 (kontrollperiod 2).
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Mariestads kommuns revisorer
(Chef sektor ledning/Stefan Wallenå)
(Controller/Håcan Lundqvist)
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Dnr 2016/00119

Reviderad ansökan från Torsö BIF om kommunal medfinansiering
för bidrag ur landsbygdsprogrammet

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att utreda om det är
möjligt att nyttja det kommunala anläggningsbidraget som kommunal medfinansiering.
Bakgrund

Torsö Bygdegård- och idrottsförening har inkommit med en reviderad ansökan om
kommunal medfinansiering till föreningens ansökan om bidrag ur Landsbygdsprogrammet. Tidigare ansökan avsåg även ansökan om medfinansiering till det s.k.
idrottslyftet.
Föreningen ansöker om kommunal medfinansiering om 150 tkr till föreningens ansökan
om bidrag ur Landsbygdsprogrammet om totalt 600 tkr. Offentlig medfinansiering om 25
procent (kommun, region eller liknande) är ett villkor för att föreningen ska beviljas bidrag
ur Landsbygdsprogrammet.
Torsö BiF ansöker om bidrag för investeringar på föreningens anläggning. Exempel på
dessa investeringar är automatisk bevattningsanläggning, gym, köksinventarier, ljud- och
bild inventarier, utemöbler, fotbollsmål, sammanträdesstolar samt reparation av entrétrapp.
Torsö BIF har i år erhållit ett anläggningsbidrag om 90 tkr. Fritidschefen har även
upprättat en sammanställning över kommunens totala bidrag till föreningen under
perioden 1995-2015.
Fritidschefen framhåller att fritidskontorets övriga bidragsformer; startbidrag, hyresbidrag,
bidrag för tillfällig verksamhet och arrangemang samt verksamhetsbidrag (för barn och
ungdomar mellan 7-20 år) inte medger möjlighet till bidrag enligt föreningens ansökan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2016-06-02, Reviderad ansökan från
Torsö BiF om kommunal medfinansiering för bidrag ur landsbygdsprogrammet
Ansökan från Torsö Bygdegård- och idrottsförening 2016-05-30, Statligt projektstöd för
investeringar enligt landsbygdsprogrammet 2016 – Ansökan om medfinansiering från
Mariestads kommun.
Samlingsdokument för Torsö Bygdegård- och idrottsförening.
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Reviderad ansökan från Torsö BiF
om kommunal medfinansiering för bidrag ur landsbygdsprogrammet.
Expedierats till:
Fritidschef Tomas Ekström
Torsö Bygdegård- och idrottsförening
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Dnr 2016/00141

Åtgärdsplan för att uppnå resursbudgetmodellens effektiviseringar

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefens ledningsgrupp i uppdrag att
återkomma vid arbetsutskottets sammanträde 2016-06-29 med ett förslag till arbetsmodell
för ledningsgruppens uppdrag och relation till arbetsutskottet.
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.
I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade prognos 2 år 2016 för
kommunstyrelsens verksamheter beslutade arbetsutskottet att kalla kommunchefens
ledningsgrupp till arbetsutskottets sammanträde 2016-06-15 för att redovisa en åtgärdsplan
för hur resursbudgetmodellens effektiviseringar ska uppnås.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Åtgärdsplan för att uppnå
resursbudgetmodellens effektiviseringar
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Kommunchef Lars Arvidsson
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-15
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Dnr 2016/00140

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 2

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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 2016-0615.
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.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Socialnämnden)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-15
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Dnr 2016/00039

Kommunstyrelsens mål år 2017

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar förslagen till målområden till de politiska
partierna för behandling och ställningstagande inför beslut i samband med att
kommunfullmäktige antar budgeten i september.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan Hur kan nämnden/styrelsen bidra
till förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem mål som
har anknytning till ett eller flera fokusområden. Kommunstyrelsen har att formulera åtta
mål varav tre avser kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Detta sker i samband med
budgetarbetet för att säkerställa att det finns resurser att genomföra målen.
Kommunstyrelsen ska besluta om åtta mål för verksamheten för år 2017. Tre av målen ska
avse kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Detta sker i samband med budgetarbetet för
att säkerställa att det finns resurser att genomföra målen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-01 att mål för kommunstyrelsens
verksamheter ska arbetas fram inom fokusområdena boende, besöksmål, lärande,
kommunikation och ungdomar. Arbetsutskottet beslutade även om nedanstående nio
målområden för kommunstyrelsens mål år 2017. Arbetsutskottet beslutade att ärendet
skulle återkomma på arbetsutskottets sammanträde 2016-06-15.
Förslag till nämndmål 1:
Bostadsförsörjningsplan klar som innehåller 2000 bostäder, infrastruktur kring
samhällsplanering (förskola, skola, cykelbanor).
Etappmål: Bostadsförsörjningsplan klar 2017 (ingår som del i ÖP).
Förslag till nämndmål 2:
Handlingsplan och överenskommelse om fördjupat samarbete kring Göta kanal klar.
Förslag till nämndmål 3:
Öka antalet eftergymnasiala utbildningsplatser – YH och högskole-/universitetsutbildningar.
Etappmål: fyra nya YH- alternativt distansutbildningar på universitets- och högskolenivå.
Förslag till nämndmål 4:
Skapa Electrivillage – industriell förnyelse Mariestad.
Förslag till nämndmål 5:
Främja att vårt levande kulturarv, används och utvecklas. T.ex. framtagande och underhåll
av lekplatser/kommunala fastigheter på ett konstnärligt sätt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Etappmål: Ta fram en handlingsplan för mindre konstevent som beskriver konstnärlig
utsmyckning av nya bostadsområden och potentiella turistattraktioner så de kan stärkas.
Handlingsplanen ska ha en 3-5 års framåtriktat perspektiv.
Förslag till nämndmål 6:
Främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapandeförmågor, främja läslust på fritiden
Etappmål: Alla enheter inom kulturavdelningen skapar aktiviteter som stärker ungas initiativ
och uppväxtortens identitet.
Förslag till nämndmål 7:
Ökad skötsel och samordning av kommunens besöksmål. Skärgård, naturhamnar och
ställplatser.
Etappmål: Påbörjat arbete med enklare upprustning av vissa badplatser och naturhamnar
(grillar, avfallshantering, sittplatser m.m.).
Förslag till nämndmål 8:
Skapa innovativa former för att ta sig an integrationsfrågan kopplat till behov av
kompetens i befintligt näringsliv och till nyföretagande.
Etappmål: Skapa en långsiktig struktur för samverkan mellan arbetsmarknadens parter.
Förslag till nämndmål 9:
Ta fram en strategi för att marknadsföra Mariestad som en attraktiv ort för
företagsetableringar och bostäder.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Kommunstyrelsens mål år 2017.
Expedierats till:
Kvalitetschef Maria Torp
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00251

Val av ledamöter till politisk styrgrupp för utveckling av
närsjukvårdscentrum i Mariestad

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Rune Skogsberg (C) samt Ida
Ekeroth (S) att ingå i den politiska styrgruppen för utveckling av närsjukvårdscentrum
i Mariestad.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lotta Hjoberg som Mariestads
kommuns representant i ledningsgruppen på tjänstemannanivå.
Bakgrund

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden vill tillsammans med berörda vårdgivare utveckla
närsjukvårdscentrum i Skaraborg på de fyra sjukhusorterna. I samverkan mellan
kommunerna, primärvården och Skaraborgs sjukhus pågår en uppbyggnad av mobil
närvård i hela Skaraborg. Sjukhuset håller på att start upp mobila team inom psykiatrin
enligt samma modell.
För att påbörja utvecklingen av närsjukvårdcentrum vill nämnden och sjukhuset starta en
pilot i Mariestad, vilken sedan kan stå som modell för övriga centrum.
För utveckling av psykiatri och närsjukvårdscentrum i Skaraborg bildades förra året en
politisk styrgrupp med representanter för östra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för
Skaraborgs Sjukhus och primärvårdsstyrelsen. För piloten Mariestad vill Östra hälso- och
sjukvårdsnämnden utöka den grupp med representanter från berörda vårdgivare i MTGområdet.
Mariestads kommun har att utse två förtroendevalda till den politiska styrgruppen samt en
person till ledningsgruppen på tjänstemannanivå. Tjänstemannagruppen ska bland annat
förbereda den politiska styrgruppens möten.
Underlag för beslut

Skrivelse från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-10, Utveckling av
närsjukvårdscentrum i Mariestad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Val av ledamöter till politisk
styrgrupp för utveckling av närsjukvårdscentrum i Mariestad.
Expedierats till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00248

Ansökan om bidrag till Mariestadsbaserad film "Den bästa
sommaren någonsin"

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja ansökan om 10 tkr för en filmpitch för
”Den bästa sommaren någonsin”.
Kostnaden finansieras genom kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Det har inkommit en ansökan om ekonomiskt stöd om 10 tkr för en ”filmpitch” från Klas
Wiljergård som är skådespelare och regissör. Klas planerar att tillsammans med sitt
filmteam göra en film som heter ”Den bästa sommaren”. Den utspelar sig 1989 och
handlar om ett kompisgäng som tar studenten i Mariestad och vad som händer deras sista
sommar tillsammans.
En filmpitch är en kort filmsekvens som ger en blänkare kring vad den färdiga filmen ska
handla om. Den brukar vara cirka 3 minuter lång. Den används för att de stora filmbolagen
sedan ska välja att satsa på att producera filmen.
Klas Wiljergård planerar att komma med sitt filmteam till Mariestad den 25-26 juli. De
kommer att filma korta klipp på båtar, kyrktornet, Gamla stan och torget, men även
ungdomar som badar vid Snapen. En stor skara Mariestadsungdomar kommer därför
också att vara sysselsatta under dessa två dagar.
För att genomföra filmpitchen ansöker Klas Wiljegård om ekonomiskt stöd om totalt 10
tkr. Summan täcker kostnader för resa, scenografi, mask, kostym, boende, utrustning m.m.
under dessa två dagar.
Klas Wiljergård utgår ifrån Stockholm men har även ett engagemang i Mariestad som
regissör för ett antal föreställningar med föreningen MAMUT.
Kulturchefen framhåller att projektet är positivt för Mariestad utifrån följande perspektiv:

Justerandes signatur

-

Det är ett konkret sätt att verka för kulturens kraft och för gemenskap. Redan inför
filmpitchen kommer ett antal ungdomar (men även vuxna) att engageras, blir det
sedan en riktig film kommer filmarbetet under sommararen 2017 att engagera ännu
fler och under en längre tid.

-

Många kommer att få erfarenhet och ta del av hur man arbetar med film.

-

Mariestad som en vacker och spännande plats marknadsförs på ett positivt sätt. Blir
det sedan en film som går upp på biograferna blir genomslaget än mer omfattande.
Utdragsbestyrkande
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-

Projektet kan stimulera intresset för staden utifrån ett besöksnäringsperspektiv.

-

En film kan öka den gemensamma stoltheten för Mariestad.

Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket även är
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-06-03, Ansökan om bidrag till
Mariestadsbaserad film ”Den bästa sommaren någonsin”.
Skrivelse från Klas Wiljergård, ”Den bästa sommaren någonsin” en långfilm som utspelar
sig i Mariestad och som visar stadens vackra sidor.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ansökan om bidrag till
Mariestadsbaserad film ”Den bästa sommaren någonsin”.
Expedierats till:
Kulturchef Maria Henriksson
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00237

Förändring av taxan för avgifter inom vård- och omsorg samt
socialpsykiatri

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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 enskild 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.

Janne Jansson (S) reserverar sig mot den delen i beslutet som avser att sänka
förbehållsbeloppet med månadskostnaden för TV-licens i särskilt boende.
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 TVlicens om boendet är registrerat som vårdinstitution hos Radiotjänst. Kostnaden för TVlicens bör således utgå ur de poster som den enskilde själv ska ha ekonomiskt utrymme för.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) yrkar att förbehållsbeloppet ska vara oförändrat i särskilt boende.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket även är
arbetsutskottets beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Janssons (S) yrkande och eget tillstyrkande av
kommunchefens förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar
enligt eget yrkande.
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 vårdoch omsorg och socialpsykiatrin.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2016-05-17 § 53, Förändring av avgifter inom vårdoch omsorg och socialpsykiatrin från 1 juli 2016.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00256

Externförhyrning av lokaler för nytt hem för vård eller boende

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till avtal för externförhyrning
av Drottninggatan 3, kv. Pilen.
Syftet med externförhyrningen är att starta hem för vård eller boende för ungdomar mellan
13 och 20 år.
Bakgrund

Mariestads kommun har sedan år 2011 en överenskommelse med Migrationsverket om
mottagande av ensamkommande barn. Inledningsvis har mottagna unga kunnat beredas
boende inom Gryning vård AB:s hem för vård eller boende (Luna) och sedan hösten år
2015 i hem för vård eller boenden i egen regi i Mariestad i två olika fastigheter. Solgläntan
är planerad för 12 boende men har idag 19 inskrivna.
Sedan årsskiftet har ett tillfälligt hem för vård eller boenden startat i annan fastighet på
Drottninggatan. Det är för dagen 18 inskrivna i det boendet. Ungdomarna delar rum och
det är inte ändamålsenliga lokaler för det stora antalet boende.
De nu aktuella lokalerna kommer efter en ombyggnation att rymma maximalt 24 boende
och ersätter då det tillfälliga boendet i annan fastighet på Drottninggatan. Behovet av att
starta ytterligare hem för vård eller boende för ensamkommande barn/unga är stort och
brådskande. Andra lämpliga lokaler för boende finns för närvarande inte i kommunen.
Lokalerna kommer i nuvarande situation användas för ensamkommande barn. Om
behovet av denna typ av verksamhet skulle minska eller upphöra, kan lokalerna i stället
användas som boendealternativ för andra grupper. Hyran för lokalerna täcks av
ersättningar från migrationsverket.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef samt Lotta
Hjoberg, chef sektor stöd och omsorg 2015-11-10, Hyra av lokaler för nytt hem för vård
eller boende.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Externförhyrning av lokaler för nytt
hem för vård eller boende.
Expedierats till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur
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Dnr 3384

Information på sammanträdet
Projekt centrumbostäder – köp av tomma fastigheter i centrum

Kommunchef Lars Avidsson informerar om projekt ”centrumbostäder” som har till syfte
att bygga bostäder i centrala Mariestad i större kontorshus som saknar hyresgäster. De
fastigheter som avses är kv. Ärlan 3 och kv. Lejonet 9, totalt 60 möjliga lägenheter.
Argumenten för projektet är bl.a. en extrem bostadsbrist, bostadsförsörjningsansvaret,
tomma kontorslokaler och låg räntenivå.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att kommunchefen fullföljer förhandlingarna
med berörda parter. Ett inköp av fastigheterna för en konvertering till lägenheter ska
slutligt beslutas av kommunfullmäktige.
Expedierats till:
"[Skriv text här]"

Justerandes signatur
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Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Nya markområden för flerbostadshus

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsplanechefen i uppdrag att lämna förslag till
markområden i centralorten som kan vara aktuella för byggnation av flerbostadshus.
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur
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Dnr 2919

Rapporter
Inga rapporter föredrogs på sammanträdet.

Justerandes signatur
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