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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 44

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västergötlands fotbollsförbund. Skrivelse i vilken fotbollsförbundet uppmanar
kommunen att ställa sig positiv till fotbollsföreningarnas begäran om inomhustider
för futsal.
(Dnr. KS 2013/0019)
2. Gullspångs kommun, kommunstyrelsen. Beslut att för sin del godkänna upprättat
samarbetsavtal (energi- och klimatrådgivning) mellan Gullspångs, Mariestads och Töreboda kommuner.
(Dnr. KS 2012/0344)
3. Institutet för språk och folkminnen. Inbjudan att nominera 2013 års pristagare av
minoritetsspråkpriset.
4. Socialnämnden. Beslut att genomföra förvaltningens förslag till åtgärder avseende revisionsrapporten ”Granskning av äldreomsorgen med fokus på kvalitet”.
5. Återrapportering från Christer Dalvik (MAP) från sammanträde med kommuner runt
Vänern den 11 januari 2013 (bifogas).
6. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen m.fl. Dokumentation
från konferensen ”Regional mobilisering mot Cannabis i Västra Götaland” den 27
november 2012.
7. FoU i Väst/GR, Länsstyrelsen i Västra Götalands län m.fl. Dokumentation från konferensen ”Föräldrar i vår tid, Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd
och familjers villkor” den 15 november 2012.
8. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Samråd om förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan för LIS, Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen, Töreboda kommun,
Västra Götalands län.
(Dnr. 2012/0312)
9. Försvarsmakten Skaraborgs regemente. Protokoll från Försvarsmaktsråd den 9 november 2012 i Såtenäs.
10. Mariestads kommun, Revisorerna. Revisionsrapport avseende ”Granskning av rutiner
vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan”. (Dnr KS 2013/0022)
11. Mariestads kommun, Revisorerna. Revisionsrapport avseende ”Verkställighet av beslut
i Tekniska nämnden”
(Dnr KS 2013/0023)
12. Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunernas informationsansvar – En guide om
lagstiftning, ekonomi och insatser för unga som varken arbetar eller studerar.
13. Umeå universitet. Ungas övergångar mellan skola och arbete – Förutsättningar, lokala
strategier och åtgärder.
14. Namninsamling: Protest mot vindkraftspark – Vi vill värna om vår boendemiljö och
kräver stopp för vindkraftspark i Västra Kinneskogen.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Justerandes signatur
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Ksau § 45

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till konferensen ”En underskattad rörelse – en
konferens om förutsättningarna för den internationella rörligheten bland unga i Västra
Götaland” den 6 mars 2013 i Göteborg.
2. Västra Götalandsregionen, Vara kommun. Inbjudan till Skolmatsakademin 2013-2014.
Anmälan om deltagande ska ske senast 2013-03-18.
3. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen m.fl. Inbjudan till
”Tillväxtdagen i väst – Den offentliga måltiden” den 1 februari 2013 i Vara.
4. Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund m.fl. inbjudan till ”Matgas –
utvecklad insamling av matavfall för biogas” den 4 februari 2013 i Skara.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 46

KS 2012/0057

Uppföljning av internkontrollplan 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2012-03-08 en internkontrollplan för år 2012. Intern kontroll är en
viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att säkerställa att
organisationen uppfyller kommunfullmäktiges fastställda mål och följer lagstiftningen.
Kommunledningskontoret har sammanställt en uppföljning av planen för att kontrollera
hur verksamheterna arbetat efter de antagna mål, riktlinjer och rutiner som bedömdes viktigast att följa upp under år 2012 utifrån aspekterna väsentlighet och risk.
KPMG har även granskat verksamheten vid Vadsbogymnasiet under år 2012 som ett led i
internkontrollarbetet. De kommer fortsätta granskningen av några av kommunens verksamheter under 2013.
Ekonomichef Maria Vaziri informerar om uppföljningen av internkontrollplanen år 2012 på
sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2013-01-18, Uppföljning av internkontrollplan för 2012.
Plan för intern kontroll 2012, Uppföljning januari 2013.
Uppföljning av internkontroll av genomförda inköp 2012
Internkontroll Redovisning/Upphandling/E-handel 2012.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01

Sida 4
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Ksau § 47

KS 2012/0082

Uppföljning av kommunledningskontorets verksamhetsplan år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2012-03-22 en verksamhetsplan för kommunledningskontorets
verksamhet år 2012. Kommunledningskontorets uppdrag innefattar bl.a. att arbeta kommunövergripande för att styra, leda, samordna och utveckla de interna processerna. Syftet
med verksamhetsplanen var att förtydliga kommunledningskontorets uppdrag och prioriterade mål för år 2012.
Kommunledningskontoret har genomfört en uppföljning av verksamhetsplanen och hur
målen har uppfyllts. De planerade aktiviteterna har genomförts och av de 16 prioriterade
verksamhetsmålen är 12 uppfyllda och 2 delvis uppfyllda. De resterande två målen flyttas
över till verksamhetsplanen för 2013.
Kommunledningskontorets chef Maria Vaziri och delar av kommunledningskontorets ledningsgrupp informerar om uppföljningen av verksamhetsplanen 2012 på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunledningskontorets chef Maria Vaziri 2013-01-14, Uppföljning av verksamhetsplan 2012 för kommunledningskontoret.
Uppföljning av kommunledningskontorets prioriterade förvaltningsmål 2012.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 48

KS 2011/0231

Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-26 om fem visionsmål för nämndens verksamhet år
2012. Målen reviderades 2012-01-12 med anledning av den ekonomiska situationen. Måluppfyllelsen har därefter följts upp vid fyra tillfällen under år 2012 i samband med prognoserna. Kommunstyrelsen har klarat två av målen, ett är delvis uppfyllt och två har inte uppfyllts.
Chefen för kommunledningskontoret redovisar uppföljningen av kommunstyrelsens mål år
2012 på sammanträdet.
Underlag för beslut

Uppföljning av nämndsmål år 2012: Hur gick det? Underlag till årsredovisningen.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 49

KS 2012/0349

Ansökan om driftsbidrag år 2013 från M/S Marianne
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag om 150 tkr till M/S Marianne Ekonomisk Förening för genomförande av båtturer på Vänern. I bidraget om 150 tkr ingår de ansökta
40 tkr för marknadsföring.
En förutsättning för framtida bidrag är att M/S Marianne Ekonomisk Förening snarast
ansöker om att uppklassa båten så att kan framföras i öppen sjö.
2. Villkor för bidraget:
-

Bidraget beviljas under förutsättning att M/S Marianne trafikerar sträckan Mariestad Sjötorp T/R minst fem dagar i veckan och minst under tidsperioden vecka. 27 – 32.

-

M/S Marianne Ekonomisk Förening tar själva fram biljetthäften.

-

Det förutsätts att kvällsturer finansieras utanför bidraget och då företrädesvis av de
externa aktörer som har nytta av turerna, exempelvis berörda restauranger med flera.

-

Det finns inga förväntningar från Mariestads kommun på att M/S Marianne ska
genomföra reguljär turtrafik på Göta kanal.

3. Turistbyrån i Mariestad kan ombesörja biljettbokning.
4. Kostnaden finansieras genom ombudgetering av del av överskott inom kommunstyrelsens ansvar 1051 näringslivsutveckling m.m.
Bakgrund

Styrelsen för M/S Marianne Ekonomisk Förening har ansökt om ett driftbidrag om 200 tkr
för båtturer på Vänern år 2013. Utöver driftbidraget ansöker föreningen även om 25 tkr för
att utreda förutsättningarna för uppgradera fartyget för trafik i s.k. D-områden. Avslutningsvis förutsätter föreningen att Mariestads kommun, i likhet med tidigare år, bidrar till
tryck av tidtabeller och marknadsföring till ett värde av 40 tkr. Ansökan omfattar därmed
bidrag om totalt 265 tkr, exklusive arbetstid från kommunens turistbyrå m.m.
M/S Marianne har under perioden 2 juli till 6 augusti 2012 genomfört tur- och returresor
Mariestad – Sjötorp fem gånger per vecka. Inför säsongen 2013 planerar föreningen en utökning av den reguljära trafiken. Föreningen planerar även att, i samarbete med andra föreningar och företag, genomföra ett antal turer till Onsö, några turer på Göta kanal samt
kvällskryssningar. Från turister och lokalbefolkning finns en stor efterfrågan på kortare
dagsturer på Vänern, det finns dock rederier som har reguljär båttrafik på Göta kanal.

Justerandes signatur
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Ksau § 49 (forts.)

Utöver marknadsföringsåtgärder har kommunens turistbyrå ansvarat för bokningsfunktionen för båtturerna under åren 2010, 2011 och 2012. När det gäller kvällsturer är det realistiskt att erbjuda fyra kvällsturer under en sommar. De ska i så fall vara i samarbete med lokala näringsidkare.
Underlag för beslut

Ansökan om driftsbidrag för 2013 från M/S Marianne Ekonomisk Förening.
Skrivelse upprättad av Planeringschef Kristofer Svensson, turistchef Lotta Samuelsson samt
turismutvecklare Anna Söderman 2013-01-09, Ansökan om driftbidrag för M/S Marianne
år 2013.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Turistchef Lotta Samuelsson)
(M/S Marianne Ekonomisk Förening)
(Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01

Sida 8

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 50

KS2012/0393

Yttrande över förslag till framtida organisation för besöksnäringen
i Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över förslaget till framtida organisation för besöksnäringen i Skaraborg i enlighet med planeringschefens och turistchefens förslag.
Bakgrund

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har upprättat ett förslag till nya arbetsformer
för utvecklingen av besöksnäringen i enlighet med det förslag som Västsvenska Turistrådet
tagit fram till medlemskommunerna för yttrande. Mariestads kommun har beretts möjligheter att lämna synpunkter på förslaget. Styrelsen har för avsikt att slutbehandla ärendet 201303-08. Styrelsen har även beslutat att fastställa Skaraborgs handlingsplan för besöksnäringsutvecklingen för år 2013 utifrån planerad budget med tillväxtmedel på 2 500 tkr.
Förslaget till nya arbetsformer och framtida organisation innebär att kommunerna ska dela
med sig av befintliga kommunala resurser till en kommungemensam satsning på fem tjänster, coacher, som tillsammans med kommunerna och näringen ska arbeta med att utveckla
olika kompetensområden inom turismen. Förslaget innebär att arbetet ska ske i hela Skaraborg och inte enbart inom enskilda geografiska destinationsområden.
Planeringschef Kristofer Svensson samt turistchef Lotta Samuelsson har upprättat ett förslag till yttrande över förslaget. I yttrandet framgår bl.a. att Mariestads kommun anser att det
är mycket viktigt att det nedlagda arbetet för att långsiktigt stärka utvecklingen av turismoch besöksnäring i Skaraborg fortsätter. Vi upplever att processen hittills resulterat i några
mycket positiva och gemensamma ställningstaganden mellan kommunerna i Skaraborg. Vi
vill särskilt lyfta fram den gemensamma ambitionen att turismens omsättning räknat i pengar ska dubbleras till år 2020 samt att hela Skaraborg ska utvecklas till en exportmogen destination. Vi delar uppfattningen att struktur, målformulering och gemensamma åtaganden
måste ske på ett annat sätt än tidigare. Därutöver kan vi inte nog betona vikten av att vi
gemensamt skapar hållbara planeringsförutsättningar för såväl näringsliv som kommuner så
att vi tillsammans kan utveckla Skaraborg i enlighet med målsättningarna.
Vi ser det som självklart att fortsätta och förstärka det arbete som pågår med att tillsammans med besöksnäringen utveckla de destinationer som Skaraborgs kommuner gemensamt pekat ut som prioriterade insatsområden; Göta kanal, Hornborgasjöområdet med
Varnhem samt Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Inom dessa områden
finns flera starka dragare som Läckö slott, Skara sommarland och Karlsborgs Fästning för
att nämna några. För oss är det givet att denna näringslivsutveckling måste bygga på, och i
stort drivas på, ett sådant sätt att besöksnäringen ges förmåga att utvecklas av egen kraft
och i sin egen önskade riktning. Det offentligas roll bör vara att med grundläggande lyhördhet skapa förutsättningar och i rimlig omfattning röja hinder för besöksnäringens egen förmåga att utvecklas.
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I syfte att nå den gemensamma målsättningen att hela Skaraborg ska utvecklas till en exportmogen destination driver Mariestads kommun, tillsammans med ytterligare fem kommuner, två större utvecklingsprojekt. Exportmogen destination Göta kanal och Exportmogen destination Biosfär. Dessa, relativt sett omfattande satsningar, kan ses som ett uttryck för att de
deltagande kommunerna önskar gå från ord till genomförande av de gemensamma Skaraborgska visionerna.
Vi anser således att det är en lämplig strategi att fortsätta fokusera på de destinationer som i
det tidigare och omfattande utrednings- och förankringsarbetet pekats ut som grundstenarna för att skapa en Exportmogen destination för hela Skaraborg. I remitterat förslag till organisation ser vi en olycklig förskjutning från det fokuserade till det generella, en förskjutning som vi tror kommer ha en negativ påverkan på såväl hastigheten som kvaliteten i satsningen Exportmogen destination Skaraborg.
Så väl det övergripande arbetet i Skaraborg som de två riktade satsningarna (Göta kanal och
Biosfär) stödjer kommunens ambition att uppfylla Vision 2030. De byggstenar som särskilt
har koppling till detta arbete är ”Den stolta sjöstaden”, ”Internationellt modellområde” och
”En naturlig mötesplats”.
Underlag

Remiss från Skaraborgs kommunalförbund 2012-12-20, Remiss Turismstrategi, arbetsformer.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt turistchef Lotta Samuelsson
2013-01-15, Yttrande över förslag till framtida organisation för besöksnäringen i Skaraborg.
Skaraborgs handlingsplan för besöksnäringen 2013 – baserad på Strategi och utvecklingsplan för exportmognad och på målbild 2015.
Skaraborg.nu, Destination Skaraborg.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Skaraborgs kommunalförbund)
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
(Karlsborgs kommun)
(Götene kommun)
(Lidköpings kommun)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Turistchef Lotta Samuelsson)
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Ksau § 51

KS 2012/0146

Information: Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Fördjupningen av översiktsplanen har som målsättning att vara ett dokument som leder till
en långsiktigt hållbar utveckling av tätorten samt att byggstenarna i kommunens vision konkretiseras och genomförs. FÖP:en försöker att balansera hållbarhetsbegreppet mellan ett
socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. För Mariestads framtida utveckling är det
viktigt att identifiera de strategiska prioriteringarna för att investera resurser på rätt saker.
Samtidigt är det svårt att svara på hur en långsiktigt hållbar utveckling skapas i Mariestad.
Definitionen av vad som är långsiktigt hållbart måste ske med utgångspunkt i både globala
och lokala processer.
Bedömningen är att de inledande prioriteringarna bör riktas mot att förbättra sociala sammanhang och nyckelplatser för att skapa förstärkta värden som kan leda till inflyttning av
boende. Samtidigt är bedömningen att dessa prioriteringar ökar rumsliga kvaliteter och
minskar mentala avstånd inom tätorten med konsekvensen att bilanvändningen minskar.
Planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Hanna Asp informerar om arbetsgruppens första förslag till prioriteringar på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Hanna Asp
2013-01-18, Underlag från arbetsgruppen FÖP Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Hanna Asp
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KS 2013/0024

Uppdrag att utarbeta förslag till ny detaljplan för kv Flamman,
Mariestad tätort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta
förslag till ny detaljplan för kv Flamman, Mariestads tätort.
2. Arbetsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag att teckna planavtal för detaljplanearbetet. Syftet med planavtalet är att tydliggöra ansvar och finansiering.
Bakgrund

Mariestads torg AB, ägare till fastigheten Flamman 3, har framfört önskemål om att ändra
gällande detaljplan för att skapa en ny byggrätt inom fastigheten för handelsändamål.
Fastigheten berörs av stadsplan 117, intilliggande fastigheter i området Katthavet berörs av
stadsplan 92, 117 samt 201. För att få ett helhetsgrepp på området kommer fastighetsägare
till Flamman 2, 5, 8 och 11 att kontaktas för att upplysas om arbetet med en ny detaljplan.
Eventuella önskemål om tillägg eller ändringar för respektive fastighet kan medtagas i den
nya detaljplanen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Adam Johansson
2013-01-09, Uppdrag om att ta fram detaljplan för kv Flamman, Mariestads tätort.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01

Sida 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 53

KS 2013/0025

Köpekontrakt avseende köp av mark inom kv Virket i Västeräng
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner köpekontraktet med Wallgrens Golv AB där
kommunen förvärvar kv Virket 6 i Västeräng.
Den totala köpeskillingen uppgår till 222 tkr.
Bakgrund

Wallgrens Golv AB har inkommit med önskemål om att sälja fastigheten Virket 6 då bolaget ej längre har en önska att exploatera fastigheten. Förhandlingar är slutförda och ett förslag till köpekontrakt har upprättats.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén, Köpekontrakt avseende köp av mark
inom kv Virket i Västeräng.
Förslag till köpekontrakt avseende köp av mark inom kv Virket i Västeräng.
Karta över den aktuella fastigheten.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
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Ksau § 54

KS 2013/0026

Inrättande av röjningslag från AME för skötsel av kommunens
tätortsnära skog
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avsätta 130 tkr till AME för att täcka del av
lönekostnader för arbetsledare samt att i övrigt stå för kostnader för införskaffande av utrustning och drivmedel.
Verksamheten kommer att bedrivas under ett år med utvärdering inför en eventuell fortsättning. Då verksamheten under första året kommer att bedrivas i huvudsak inom områden
där vi idag bedriver skogsbruk så finansieras verksamheten från skogsverksamhet.
Bakgrund

Servicecenter AME har möjlighet att sätta upp ett arbetslag om sju personer, inklusive arbetsledare, för att utbilda dem i användandet av röjsåg och motorsåg. Utbildningen är praktisk och kommer att genomföras på kommunal mark. Utbildningsinsatsen kommer att
genomföras under år 2013 med möjlighet till förlängning. En förutsättning för utbildningen
är finansieringen av vissa kostnader för lön och material.
Utvecklingsenheten har, i samråd med tekniska förvaltningen, fört diskussioner med AME
för att definiera behoven för utbildningsinsatsen samt vilka områden som kan vara lämpliga.
Det finns ett stort skötselbehov av kommunal mark i hela kommunen där det inte finns
några skötselplaner. Flera av dessa ytor lämpar sig väl för denna typ av utbildningar. Genom
att använda sig av AME så minskar behovet av att använda oss av vår skogsentreprenör.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén, Inrättande av röjningslag från AME för skötsel av kommunens tätortsnära skog.
E-post från Rolf Karlsson, Servicecenter AME, 2012-12-21, Huggarlag.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Rolf Karlsson, Servicecenter AME
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 55

KS 2012/0346

Gestaltning av Nya Torget i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

I samband med att miljö- och byggnadsnämnden beviljade rivningslov för korvkiosken på
Nya Torget påkallades behovet av en uppfräschning och ny gestaltning av Nya Torget. Mariestad Töreboda Energi AB har även under januari 2013 påkallat behovet av hitta en lösning för de båda transformatorstationerna som idag är inrymda i fastigheterna Uttern 4
(Stadshuset) och Ärlan 4 (Knallen).
Med utgångspunkt i en motion av Johan Abrahamsson (M) beslutade kommunfullmäktige
2008-09-28 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till byggnad/ byggnader för näringsverksamhet och serviceinrättningar på Nya Torget. På kommunstyrelsens
uppdrag anordnades en arkitekttävling som presenterades för kommunstyrelsen 2010-06-17.
Kommunstyrelsen beslutade att delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet beslutade att avbryta upphandlingen och ge sakkunniggruppen i uppdrag att se över urvalskriterierna och omarbeta poängsättningen. De nya urvalskriterierna
godkändes och en s.k. Omförfrågan genomfördes.
I omförfrågan ombads arkitektkontoret beskriva förslag till lösning på bland annat Försäljning av korv eller liknande, Försäljning av glass, offentliga toaletter, toalett tillgänglig för försäljare i samband med torghandel, soputrymme för torgförsäljning och utrymme för transformatorstation. Den totala
projektkostnaden för byggnaderna inklusive byggherrekostnader och oförutsett fick inte
överstiga 7 miljoner kronor.
Efter utvärdering föreslog sakkunniggruppen ett vinnande förslag som presenterades för
kommunstyrelsen 2011-05-26 maj. Kommunstyrelsen beslutade då att avbryta upphandlingen med anledning av rådande ekonomiska situation för kommunen.
En omgestaltning av Nya Torget med de beskrivna funktionerna är väl i linje med kommunens Vision 2030. Aktiviteten har främst stöd i följande byggstenar. ”Stolt sjöstad” och ”En
naturlig mötesplats”. En omgestaltning av Nya Torget kommer även att bidra positivt till
upplevelsen och utvecklingen av Mariestad. Torget och dess gestaltning är väsentlig för det
fortsatta utvecklingsarbetet med gestaltning av övriga centrum och för handelsutvecklingen
i stadens centrala delar. Planeringschefen framhåller att det är lämpligt att kommun tar ett
helhetsgrepp kring Nya Torget, slutför den avbrutna arkitekttävlingen under år 2013 och så
snart det ges ekonomiska utrymmen genomför det vinnande förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-01-16, Gestaltning av Nya
Torget i Mariestad.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 55 (forts.)

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-06 § 465, Synpunkter på
miljö- och byggnadsförvaltningen på Nya Torget.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2011-05-26 § 71, Gestaltning av Nya Torget – beslut om att anta vinnande förslag.
Mariestads kommun 2010-11-23, Omförfrågan – Underlag till förslagshandlingar om gestaltning av Nya Torget i Mariestad.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2009-09-28 § 100, Motion om helhetslösning på
torget i Mariestad.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 56

KS 2012/0319

Motion om badbuss till kommunens badplatser
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att införa en badbuss till kommunens
badplatser under sommarmånaderna.
Beslutet motiveras med hänvisning till möjligheterna med närtrafiken samt tillkommande
ofinansierade kostnader.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) har i en motion föreslagit att det ska finnas en ”badbuss” under
sommarmånaderna juni, juli och augusti som kan forsla passagerare mellan kommunens olika badplatser. Motionen har överlämnats till utvecklingsenheten för beredning.
Utvecklingsenheten har begränsat utredningen till förutsättningarna för att införa en badbuss till de tre badstränderna Snapen, Ekudden och Sandviken vid Mariestads tätort. Kostnaden för en buss som vid tre tillfällen dagligen ska åka till badplatserna skulle enligt Söne
buss kosta ca 3 400 kr/dag, exklusive moms om sex procent. Linjen är inte anropsstyrd och
går varje dag, oavsett väder. Kostnaden för 30 dagar blir därmed ca 110 tkr. Kostnaden
skulle kunna reduceras genom att avgiftsbelägga resorna.
Redan idag kan badgäster nyttja s.k. Närtrafik. Denna kollektivtrafik är anropsstyrd och
körs vid beställning och en avgift tas ut vid resorna. Närtrafiken reser från fem olika busshållplatser i Mariestad, måndag t.o.m. lördag, och åker till platser på landsbygden som har
mer än en kilometer till närmaste busshållplats. Både Snapen, Ekudden och Sandviken kan
nås via Närtrafik. Närtrafiken tillhör den allmänna kollektivtrafiken och bekostas av Västra
Götalandsregionen.
Utvecklingsenheten föreslår att badresenärerna hänvisas till Närtrafiken.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) tillstyrker motionen.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp förslagen till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 56 (forts.)
Underlag för beslut

Motion från Marianne Kjellquist (S) 2012-10-23.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2013-01-03, Yttrande på motion om badbuss.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Marianne Kjellquist)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 57

KS 2013/0027

Deltagande i Earth Hour 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska delta i Earth Hour
2013.
Bakgrund

Earth Hour startade år 2007 i Sydney på initiativ av WWF i Australien som ett sätt att uppmärksamma landets beslutsfattare på klimatfrågan. År 2012 deltog 152 länder och ca 6 900
städer. I Sverige deltog 220 kommuner och enligt SIFO drygt varannan svensk. År 2013
kommer Earth Hour att genomföras den 23 mars mellan klockan 20.30 och 21.30.
Earth Hour är inte tänkt som en energisparkampanj, det är främst en signal till beslutsfattare att göra kraftfulla åtgärder för klimatet. Mariestads kommun har tidigare valt att delta i
manifestationen. Konceptet ligger även väl i linje med vision 2030 och byggstenen ”Mariestad - internationellt modellområde”. Energi- och klimatrådgivningen kommer att stå för
arbete och eventuella kostnader i samband med aktiviteter under Earth Hour 2013.
Behandling på sammanträdet

Nils Farken (MP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol 2013-01-08, Deltagande i Earth Hour 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 58

Möte med Idrottsalliansen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att träffa företrädare för Idrottsalliansen den 28
februari klockan 17.30 i Stadshuset för att diskutera det idrottspolitiska programmet och
samverkan mellan kommunen och idrottsföreningarna. Fridschefen ska närvara vid mötet.
Bakgrund

Företrädare för Idrottsalliansen har, via fritidschefen, framfört önskemål om att få träffa
kommunstyrelsens arbetsutskott på kvällstid. De frågor som Idrottsalliansen främst vill diskutera är:
-

Uppföljning av det idrottspolitiska programmet

-

Kommunens idrottspolitiska ambitioner

-

Ömsesidiga förväntningar

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Idrottsalliansen, Lotta Hjoberg
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 59

KS 2012/0270

Förutsättningar för att använda avfallskvarnar för omhändertagande
av matavfall i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte ytterligare utreda frågan om avfallskvarnar för omhändertagande av matavfall i Mariestads kommun.
Mariestads kommun ska även fortsättningsvis vara mycket restriktiv med att godkänna installation av köksavfallskvarnar på kommunens ledningsnät.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-01 att ställa sig positiv till att införa matavfallssortering för hushållen i Mariestads kommun. Målsättningen är att matavfallssorteringen för hushållen ska vara genomförd senast år 2015. Kommunstyrelsen gav även avfallsavdelningen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att använda avfallskvarnar för att ta hand om matavfallet. Utredning ska innefatta en studie av kommunens avloppsnät för att se om det är möjligt att
använda avfallskvarnar.
Avfallsavdelningen avråder bestämt från användande av avfallskvarnar för omhändertagande av matavfall i Mariestads kommun. Utsortering av matavfall bör göras så att företrädesvis
biogas och därefter näring kan utvinnas och omhändertas. En sammanblandning av matavfall med avloppsslam gör att slutprodukten efter energiutvinning (rötslam) får en begränsad
återanvändning. Det kan även påverka avfalls- och VA-kollektivets ekonomi negativt då
avsättningen begränsas och processen i reningsverket måste utökas. Ett rent substrat förväntas kunna lämnas till marknaden till en lägre behandlingskostnad.
-

Rötslam från avlopp når endast i mycket blygsam omfattning ut till jordbruket. Landets
livsmedelsproducenter godtar inte grödor från marker gödslade med avloppsslam.
Slammet utgör i bästa fall skogs- och energiskogsgödning.

-

Rötslam från matavfall används som gödning på jordbruksmark och bidrar på så sätt
till att sluta kretsloppet för återföring av näringsämnen Denna hantering bidrar även till
att uppfylla de nationella miljömålen om bl.a. Begränsad klimatpåverkan

I den av regeringen beställda avfallsutredningen Mot det hållbara samhället- resurseffektiv
avfallshantering skriver utredaren ett eget avsnitt om just användandet av avfallskvarnar för
omhändertagande och insamling av matavfall. Utredaren avråder i betänkandet från en fortsatt utbyggnad av direktkopplade avfallskvarnar. Betänkandet var på remiss t.o.m. 2012-1221 och det är redan idag känt att Avfall Sverige och Sveriges kommuner och Landsting tillstyrker utredarens förslag om avfallskvarnar. Avfallsnämnden i Mariestad har 2012-11-29
beslutat att lämna ett remissvar som är i överensstämmelse med Avfall Sveriges remissvar
på Avfallsutredningen och instämmer således i betänkandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 59 (forts.)

Enligt Mariestads kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar) måste fastighetsägaren ansöka om tillstånd för installation av köksavfallskvarn.
Tillstånd söks hos VA-huvudmannen. VA-avdelningen är dock mycket restriktiv med att
godkänna installation av köksavfallskvarnar på kommunens ledningsnät.
Behandling på sammanträdet

Evert Eklind (MAP) samt Nils Farken (MP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut
vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt avfallschef Annika Kjellkvist
2013-01-10, Angående förutsättningar för att använda avfallskvarnar för omhändertagande
av matavfall i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Avfallschef Annika Kjellkvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 60

KS 2012/0257

Tid- och genomförandeplan för inflyttning av nya verksamheter i
Mariaskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-01-17 kommunchefen i uppdrag att upprätta en
tid- och genomförandeplan för inflyttning av nya verksamheter i Mariaskolan.
Förvaltningschefen för IFO Elisabet Olsson återrapporterar uppdraget på arbetsutskottets
sammanträde.
Underlag för beslut

Powerpoint-presentation upprättad av förvaltningschefen för IFO Elisabet Olsson presenterades på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 61

Tidplan för ställplatser, servicebyggnad och sandskoning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-01-17 kommunchefen i uppdrag att upprätta en
tidplan för arbetet med att etablera ställplatser för husbilar och en servicebyggnad på hamnplan samt sandskoning vid Karlsholme.
Kommunchefen återrapporterar uppdraget på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 62

KS 2013/0018

Vård- och omsorgsplan för åren 2013-2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar Vård- och omsorgsplanen för åren 2013-2015.
Bakgrund

Socialnämnden har tidigare antagit en äldreomsorgsplan för åren 2007-2011. Med anledning
av organisatoriska förändringar inom socialförvaltningen har planen omarbetats vid ett flertal tillfällen. Det upprättade förslaget innefattar både äldreomsorg och funktionshinder för
vuxna och planen benämns för Vård- och omsorgsplan.
I planen anger de förtroendevalda viljeinriktningen inom vård och omsorg under planperioden. Enligt revisionsrapporten ”Granskning av äldreomsorgen med fokus på kvalitet” påtalar KPMG vikten av de förtroendevaldas ansvar för den framtida strategiska utvecklingen
av verksamheten.
Socialnämnden beslutade 2013-01-15 att föreslå kommunfullmäktige att anta Vård- och
omsorgsplanen för åren 2013-2015.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-01-15 § 9, Vård och omsorgsplan 2013-2015.
Förslag till Vård- och omsorgsplan 2013-2015.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Socialnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 63

KS 2013/0004

Ansökan om bidrag från Mariestads konståkningsklubb för att
införskaffa/ bygga en hoppsele
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja ansökan om 20 tkr från Mariestads konståkningsklubb. Bidraget finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Arbetsutskottet ger tekniska förvaltningen/fastighetskontoret i uppdrag att kontinuerligt säkerställa utrustningens montering och funktionalitet.
Bakgrund

Mariestads konståkningsklubb har inkommit med en ansökan om bidrag för att montera en
hoppkonstruktion med säkerhetssele på isstadion. Säkerhetsselen är avsedd att monteras i
isstadions tak för att förhindra att de som tränar avancerade hopp skadar sig.
Fastighetskontoret har godkänt att arbetet utförs. Fastighetskontoret kommer även att godkänna ritning på monteringen innan den påbörjas samt medverka till att det material som
använd är certifierat och godkänt. Mariestad BOIS har godkänt monteringen av säkerhetsselen.
Kostnaden för en godkänd hoppsele inklusive tillbehör är beräknad till 20 tkr. Arbetet med
monteringen kommer att utföras av föreningen på ett sådant sätt att ordinarie verksamhet i
isstadion inte påverkas.
Fritidschefen föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Mariestads Konståkningsklubb
ett bidrag om 20 tkr för montering av en hoppsele i isstadion. Bidraget föreslås finansieras
ur medel till kommunstyrelsens förfogande.
Behandling på sammanträdet

Nils Farken (MP) samt Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut
vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-01-09, Ansökan om bidrag för
hoppsele, Isstadion.
Ansökan om bidrag från Mariestads Konståkningsklubb.
E-post från Marie Moberg till fritidschef Tomas Ekström med information om konståkningsklubbens verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 63 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Mariestads konståkningsklubb
Fritidschef Tomas Ekström
Tekniska förvaltningen
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-01
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Ksau § 64

KS 2013/0028

Medfinansiering av Förstudie:
Centre of Exellence in Crafts – Regionalt strukturfondsprogam för
stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets Beslut

1. Mariestads kommun medfinansierar projekt Förstudie: Centre of Exellence in Crafts under
åren 2013 och 2014 med totalt 280 506 kronor. Dessa pengar fördelas med 20 tkr i arbetstid och 260 506 kronor i kontant medfinansiering. De kontanta pengarna tas av det
årliga anslag som Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet får av Mariestads
kommun. (Ansvar 1060, vht 138 52 Dacapo uppdrag)
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna
medfinansieringsintyg för Mål 2-ansökan.
3. Mariestads kommun ska ingå i projektets styrgrupp och delta med viss arbetsinsats i
förstudiens genomförande.
Bakgrund

Förstudien ska kartlägga hur ett Centre of Exellence in Crafts kan etableras i och vid pågående satsningar i Gärdesparken/Universitetsparken för att skapa en s.k. tripple helix miljö
där forskning och utbildning möter näringsliv och samhälle. Förstudien kommer att ägas
och ledas av Göteborgs universitet och kommer då den färdigställts att vara ett beslutsunderlag inför kommande ställningstagande om ett fullskaligt projekt som omfattar ca 3 år.
Projektet stödjer följande byggstenar i kommunens Vision 2030: Centrum för trädgårdens hantverk, Ledande inom hantverkets akademi och En naturlig mötesplats
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-01-21, Medfinansiering av
Förstudie: Centre of Exellence in Crafts – Regionalt strukturfondsprogam för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 (EG:s strukturfonder)
Projektansökan ur EG:s strukturfonder, Regionalt strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Version 2.0 090917.
Medfinansieringsintyg för offentlig medfinansiering av projekt delfinansierat av Europeiska
Regionala Utvecklingsfonden.
______________________________________________________
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KS 2012/0390

Riktlinjer för Intraprenad i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterar ärendet för ytterligare beredning.
Bakgrund

En intraprenad är en avgränsad enhet i den kommunala förvaltningen som via en
formell överenskommelse med ansvarig nämnd fått utökade befogenheter och utökat
ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Vid inrättandet av en intraprenad ska ansvarig nämnd tydligt ange syftet med åtgärden.
Syftet med intraprenad är att genom en större frihet i utformningen av verksamheten ge
ökad flexibilitet och nytänkande som ska leda till utveckling av verksamheten. Genom decentraliseringen av befogenheter och ansvar skapas större delaktighet och engagemang hos
personalen. I förlängningen ska detta bidra till upplevelsen av en bättre arbetsmiljö.
Socialnämnden beslutade 2012-10-09 att ansöka hos kommunfullmäktige om att få genomföra
ett pilotprojekt för att bedriva verksamhet genom intraprenad. IFO-chefen informerade om
förslaget vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2013-01-03. IFO-chefen har därefter upprättat ett förslag till Riktlinjer för Intraprenad i Mariestads kommun.
Personalchefen och ekonomichefen har lämnat ett yttrande över förslaget till riktlinjer. De har
inget att erinra mot inrättande av intraprenader. De anser dock att det är viktigt att ”spelreglerna” gällande ekonomi preciseras. Riktlinjerna ska tydliggöra hur volymförändringar mäts
och justeras samt hur intraprenadens ekonomiska resultat, över- respektive underskott, ska
hanteras. Utifrån riktlinjerna bör en handledning utarbetas för upprättande av överenskommelse mellan berörd nämnd och intraprenör. Kommunstyrelsen ska fastställa handledningen.
Underlag för beslut

Riktlinjer för alternativ driftsform – Intraprenad, upprättade av IFO- chefen Elisabeth Olsson 2012-09-11.
Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå samt ekonomichef Maria Vaziri 201301-17, Förslag till Riktlinjer för Intraprenad – Yttrande.
______________________________________________________
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Bokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat bokslut för kommunstyrelsens verksamheter år 2012. Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson samt redovisningschef Lars Bergqvist redovisar bokslutet på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
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(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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Ändrat datum för sammanträde med kommunstyrelsens
arbetsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att flytta arbetsutskottets sammanträde den 14
mars flyttas till onsdagen den 13 mars klockan 13.00 i sammanträdesrum Torsö.
Bakgrund

Med anledning av ett extrainsatt sammanträde med styrgruppen för Dacapo föreslår arbetsutskottets ordförande att arbetsutskottets sammanträde den 14 mars flyttas till onsdagen
den 13 mars klockan 13.00 i sammanträdesrum Torsö.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________
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Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Studiebesök på Österåsens förskola

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från studiebesök på Österåsens nybyggda förskola
den 14 januari. Förskolan invigs den 2 februari. Marianne Kjellquist (S) deltog vid studiebesöket.
______________________________________________________

Möte om färdtjänst

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte den 15 januari med en person som fått sin
ansökan om färdtjänst avslagen av kommunen. Med vid mötet var även Christer Dalvik
(MAP) samt färdtjänsthandläggare Irene Andersson.
______________________________________________________

Chalmers – Framtida hållbarhet

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från Chalmers redovisning av projektet Framtida
hållbarhet i Mariestads kommun den 18 januari.
______________________________________________________

Studiebesök vid Hassle sjukhem

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från studiebesök på Hassle sjukhem den 21 januari.
Med vid studiebesöket var även Björn Fagerlund (M), Jan Hallström (FP) samt berörda
tjänstemän från socialförvaltningen.
______________________________________________________

Möte med Företagarna

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med representanter för Företagarna den
22 januari. Vid mötet diskuterades bl.a. den fördjupade översiktsplanen och möjligheter till
samverkan. Marianne Kjellquist (S) deltog vid mötet
______________________________________________________

Företagsfrukost

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från kommunens företagsfrukost den 23 januari.
______________________________________________________
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______________________________________________________

Kommunalförbundet

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte i kommunalförbundets styrelse den 25 januari.
______________________________________________________

MTG-styrgrupp

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med MTG-styrgrupp den 30 januari.
______________________________________________________

Seminarium med Göteborgs universitet

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från seminarium om pågående verksamhet vid Göteborgs universitet – Institutionen för Kulturvård den 30 januari
______________________________________________________

Konferens om barn- och ungas hälsa

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från konferensen ”Bättre hälsa för barn och ungdomar
i skola” i Falköping den 11 januari.
______________________________________________________

Tolkförmedlingen

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från möte med direktionen i Tolkförmedling Väst den
15 januari.
______________________________________________________

Kommunens kvalitet i korthet

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från konferens med Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunens Kvalitet i Korthet den 17 januari i Stockholm.
______________________________________________________

Vadsbogymnasiet

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från informationsmöte på Vadsbogymnasiet den 21
januari. Informationen avsåg programutbudet vid gymnasiet. Vid mötet deltog även delar av
barn- och utbildningsnämnden.
______________________________________________________

Möte med försäkringskassan

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från möte med försäkringskassan den 23 januari. Med
vid mötet var även biståndshandläggare från socialförvaltningen.
______________________________________________________
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Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudan till Ksau i Skövde kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger administrative chefen i uppdrag att bjuda in Ksau i
Skövde kommun till ett av arbetsutskottets sammanträden för att diskutera aktuella samverkansfrågor.
______________________________________________________
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