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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 93

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Töreboda kommun, kommunstyrelsen. Beslut att föreslå MTG-Skaraborgs Styrgrupp
att bjuda in tekniska nämndens presidium till styrgruppens sammanträde den 27 mars
2013 för att diskutera utvecklingen av målstyrningsarbetet för gemensamma nämnder.
2. Töreboda kommun, kommunstyrelsen. Angående synpunkter på en eventuell bolagisering av VA-verksamheten i MTG. Beslut att remittera ärendet till tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen tar även upp frågan till diskussion i MTG-styrgrupp.
3. Töreboda kommun, kommunstyrelsen. Angående synpunkter på dokumentet ”Projektöverenskommelse” för projekt inom tekniska förvaltningen. Beslut att ställa sig
bakom förslaget om ”Projektöverenskommelse”.
4. Fritidschef Tomas Ekström. Mariestads finskspråkiga förening har inkommit med en
förfrågan om det finns någon kommunal lokal som föreningen kan hyra för. Föreningen har erbjudits att hyra del av Österåsens skola men har avvisat hyresförslaget då hyresnivån överstiger föreningens finansiella förmåga. Någon annan lämplig kommunal
lokal finns för närvarande inte att tillgå. Föreningen har även informerats om att det
kommer att tillskapas en lokal för föreningsverksamhet på Mariaskolan till hösten där
föreningar kan hyra in sig för enstaka sammankomster.
(Dnr: KS 2013/0010)
Fritidschef Tomas Ekström har meddelat Mariestads finskspråkiga förening att då ingen kommunal lokal för närvarande finns att erbjuda avslutas ärendet. När en lämplig
lokal blir tillgänglig återupptas kontakten med föreningen. (bifogas)
5. Kommunledningskontoret, administrative chefen Ola Blomberg. Minnesanteckningar
från seminarium om pågående verksamhet vid Göteborgs universitet – Institutionen
för kulturvård. Seminariet genomfördes 2013-01-31 på residenset Marieholm.
Minnesanteckningarna bifogas.
6. Gullspångs kommun, kommunstyrelsen. Beslut att ge förvaltningen i uppdrag att göra
redaktionella förändringar i remissvaret (turismstrategi Skaraborg) utifrån diskussionen
vid sammanträdet. Kommunstyrelsen känner sig nöjda med nuvarande MTGKsamarbete och vill fortsätta samarbetet och utveckla detta vidare. (DNR: KS 2012/0393)
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 94

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Skövde kommun, Skaraborgs regemente. Inbjudan till försvarskonferens den 20-21
mars 2013 i Skövde.
2. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till Demokratidagen 2013 den 24 april i
Stockholm.
3. pwc. Inbjudan till utbildningen ”Medborgardialog – ett verktyg för framtiden” den 16
april 2013 i Stockholm.
4. pwc. Inbjudan till utbildningen ”Juridik för assistenter, handläggare och förtroendevalda i kommuner och landsting” den 22-23 maj i Göteborg.
5. Tylösandsveckan. Inbjudan till utbildningen ” Ägarstyrning av kommunala bolag” den
14 maj 2013 i Tylösand/Halmstad.
6. Mistra Urban Futures. Inbjudan till ett kunskapsseminarium om medborgardialog
”Dialog i stadsbyggnad” den 26 mars 2013 i Göteborg.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 95

KS 2013/0057

Internkontrollplan för år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslaget till plan för intern kontroll 2013.
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att komplettera internkontrollplanen med ytterligare ett kontrollmoment: verkställighet och återrapportering av politiska beslut.
2. Arbetsutskott beslutar att underlaget ska kompletteras med en handlingsplan baserad
på KPMG:s iakttagelser.
Bakgrund

Kommunledningskontoret och kommunchefens ledningsgrupp har utarbetat förslag till
plan för intern kontroll 2013. Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll handlar om 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 man väljer att fokusera på några kontrollmoment. Planen innefattar både administrativa kontroller och redovisningskontroller
och avser både kommunledningskontoret och kommunövergripande. Förslaget bygger på
en risk- och väsentlighetsanalys samt utvärdering av intern kontrollplanen 2012. Dessutom
har flera moment tillkommit utifrån KPMG:s iakttagelser vid deras utförda ekonomiska
analys av gymnasiets yrkesprogram och Arbetsmarknadsenheten.
Förslaget redovisas på sammanträdet av ekonomichef Maria Vaziri.
Behandling på sammanträdet:

Christer Dalvik (MAP) yrkar att internkontrollplanen ska komplettera med ytterligare ett
kontrollmoment: verkställighet och återrapportering av politiska beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Dalviks (MAP) yrkande för beslut och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 95 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2013-02-18, Internkontrollplan för 2013
Mariestads kommun, plan för intern kontroll 2013, Administrativa och redovisningskontroller, både inom kommunledningskontoret och kommunövergripande.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 96

KS 2013/ 0067

Kommunstyrelsens mål år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunledningskontoret har utarbetat ”Handbok Vision 2030” i vilken det framgår hur
målprocessen ska genomföras inför beslut i respektive nämnd. Syftet med skriften är att
höja kvaliteten i nämndernas mål.
Enligt tidplanen ska förvaltningarna utarbeta förslag på nämndsmål under februari månad.
Dessa ska sedan kvalitetgranskas i början av mars. Nämndsbeslut tas därefter i samband
med kommunstyrelsens budgetbeslut den 11 april.
Representanter för kommunstyrelsen har vid två tillfällen deltagit i möten med förvaltningsledningen och lämnat förslag på lämpliga målområden. Kommunledningskontoret har därefter arbetat vidare med att tydliggöra målen.
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri och kvalitetsstrateg Maria Torp informerar om den fortsatta processen och de föreslagna målen på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
Kvalitetsstrateg Maria Torp
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 97

KS 2013/0056

Ombudgetering av driftmedel från år 2012 till år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel från år
2011 till 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.
I förslaget föreslås att 3 893 tkr i driftbudgeten ombudgeteras
Underlag för beslut

Mariestads kommun, Ombudgetering driftbudget från 2012 till 2013 kommunstyrelsens
verksamheter.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Förvaltningschef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 98

KS 2013/0056

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2012 till år 2013 för
kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av investeringsmedel
från 2012 till 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
I förslaget föreslås att 2 118 tkr i investeringsbudgeten ombudgeteras
Underlag för beslut

Mariestads kommun, Ombudgetering investeringsbudget från 2012 till 2013 kommunstyrelsens verksamheter.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Förvaltningschef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 99

KS 2013/0056

Ombudgetering av driftmedel från år 2012 till år 2013 för Mariestads
kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel från år
2012 till 2013 för Mariestads kommun
I förslaget föreslås att 11 447 tkr i driftbudgeten ombudgeteras
Underlag för beslut

Mariestads kommun, Ombudgetering driftbudget från 2012 till 2013.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Förvaltningschef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 100

KS 2013/0056

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2012 till år 2013 för
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av investeringsmedel
från 2012 till 2013 för Mariestads kommun.
I förslaget föreslås att 30 151 tkr i investeringsbudgeten ombudgeteras. Därutöver tillkommer ombudgeterad intäkt för exploateringsprojekt om 8 228 tkr.
Underlag för beslut

Ombudgetering investeringsbudget från 2012 till 2013
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Förvaltningschef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 101

KS 2008/0052

Beslut om antagande: Detaljplan för Inre hamnen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Inre hamnen, Mariestads tätort.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2008-02-06 kommunledningskontoret i uppdrag att
utreda möjligheterna till en ny detaljplan för Inre hamnen. Planen har samråtts och ställts ut
under år 2012. Planen har därefter reviderats och bearbetats utifrån inkomna synpunkter.
Bland annat har byggrätten utmed kajens södra kortsida tagits bort ur planen.
Syftet med planen är att möjliggöra ytterligare permanent bebyggelse inom området samt
försäljning, expansion och nyinvesteringar av befintliga verksamheter. Gestaltningsmässigt
finns ett behov av att knyta samman området och skapa tydliga stråk ner mot vattnet med
en entré till Sjöstaden såväl som till stadens centrum.
Syftet är även att skydda Mariestads centrala delar från höga vattenstånd genom att göra det
möjligt att uppföra en mur utmed strandpromenaden som ska fungera som skyddsbarriär.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson
2013-02-13, Beslut om antagande: Detaljplan för Inre hamnen, Mariestads tätort.
Detaljplan för Inre hamnen, Mariestads tätort, Antagandehandling upprättad i februari
2013.
Detaljplan för Inre hamnen, Plankarta.
Detaljplan för Inre hamnen, Mariestads tätort, Utställningsutlåtande upprättad i februari
2013.
Geoteknik PM 1 121218 Inre hamnen, Sjöstaden, Mariestad
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Exploateringschef Erik Randén)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 102

KS 2011/0040

Beslut om granskning: Detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl. Torsö
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl. blir föremål för granskning enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-09-28 kommunledningskontoret i uppdrag att
utarbeta förslag till detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl.
Planen samråddes under sommaren 2012 och har därefter bearbetats utifrån inkomna synpunkter. Länsstyrelsen har yttrat sig negativt över att detta strandskyddade område tas i anspråk. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade dock 2013-02-14 att planen ska fortsätta
mot granskning.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av 22 bostadsfastigheter för villa- och
fritidsbebyggelse, vägar och VA-system. Planområdet ligger inom ett av de utpekade LISområdena (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson
2013-02-14, Beslut om granskning: Detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl. Torsö.
Detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl. Torsö, Mariestads kommun, Granskningshandling
februari 2013.
Detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl. Torsö, Mariestads kommun, Samrådsredogörelse februari 2013.
Detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl. Torsö, Plankarta
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 103

KS 2009/0038

Beslut om samråd; Detaljplan för Nolskogen Etapp 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplan för Nolskogen Etapp 1 blir föremål
för samråd enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

Nolskogen är ett skogsområde i närheten av Mariestads centrum som planläggs för bostadsbebyggelse. Det blir en ny attraktiv stadsdel i ett sjönära läge med utsikt över Vänern
och med natur och bad tätt inpå boendet.
Detaljplaneförslaget utgår från den fördjupning av översiktsplanen som tagits fram för att
möjliggöra ytterligare bostadsområden i Mariestad och Nolskogen; Fördjupad översiktplan
för Mariestad Norra (antagandehandling november 2010) samt efterföljande Detaljplaneprogram för Nolskogen Etapp 1 (mars 2011).
Detaljplaneförslaget överrensstämmer med intentionerna i tidigare handlingar, dock har
strukturen förändrats sedan planprogrammet. Orsaken till förändringen är att planförslaget
ska vara ekonomiskt genomförbart i förhållande till platsens förutsättningar gällande terrängförhållanden, dagvattenhantering och möjlig etapputbyggnad.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson
2013-02-14, Beslut om samråd; Detaljplan för Nolskogen Etapp 1.
Detaljplan för Nolskogen Etapp 1, Mariestads tätort, Samrådshandling februari 2013.
Detaljplan för Nolskogen Etapp 1, Mariestads tätort, Samrådsredogörelse februari 2013.
Detaljplan för Nolskogen Etapp 1, Plankarta
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 104

KS 2012/0226

Redovisning: Kommunens kvalitet i korthet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
Bakgrund

Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar
Mariestads kommun i Sveriges Kommuner och Landstings samarbete Kommunens Kvalitet
i Korthet (KKiK).
Undersökningen består av ett antal kunskapsområden som är viktiga för kommuninvånarna
och som beskriver kommunens kvalitet. Det handlar om tillgänglighet, trygghet, delaktighet, information, effektivitet och samhällsutveckling. Undersökningen omfattar 40 mått
(frågor). Kommunen ska välja ut några viktiga mått att förbättra under 2013-2014.
Kvalitetsstrateg Maria Torp presenterar resultatet av KKiK 2012 samt förslag på mått för
att förbättra på arbetsutskottets sammanträde. Presentationen innefattar även en analys av
den SWOT som gjordes på resultatstyrningen i december samt förslag på handlingsplan för
att skapa en fungerande och effektiv resultatstyrning i kommunen.
Underlag för beslut

Sveriges Kommuner och Landsting, Resultatrapport, Kommunens kvalitet i korthet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetsstrateg Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 105

KS 2012/0185

Byggnation av kök för Vadsbogymnasiets 4-årsprogram
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att tydliggöra den totala kostnaden för en ombyggnation av restaurangköket på Vadsbogymnasiet, inklusive eventuell serveringslokal, samt alternativ lokalisering
av restaurangköket.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24 att bevilja tilläggsanslag till tekniska nämnden
om 1 385 tkr i 2012 års investeringsbudget för att finansiera en ombyggnation till ett ”restaurangkök” på Vadsbogymnasiet.
I samband med läsåret 2013/2014 träder den nya gymnasiesärskolan i kraft. Enligt de nya
kraven för programmen inom gymnasiesärskolan är det nödvändigt att komplettera restaurangköket med en bageridel. Utöver den tidigare indexuppräknade projektbudgeten med
komplettering av bageridel tillkommer följande:
-

Fettavskiljare med nya anslutningar från samtliga golvbrunnar.

-

Ny ventilationsanläggning på grund av förändrad verksamhet.

-

Nya ventilationskåpor.

-

Inkoppling VVS och el samt nya elmatningar till maskiner.

-

Byggåtgärder i samband med VVS och ventilation.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-12-12 att bygga om befintliga lokaler på
gymnasiesärskolan till ett storhushållskök med tillhörande bageridel. Ombyggnationen ska
vara klar till läsåret 2013/2014 till en kostnad av 2,6 miljoner.
Tekniska nämnden beslutade 2013-02-12 att överlämna förslag till kommunstyrelsen om att
bygga ett restaurangkök för Vadsboskolans 4-årsprogram med tillhörande bageridel till en
total kostnad av 2,6 miljoner kronor. Den ökade kapitalkostnaden finansieras genom ökad
internhyra. Byggstart beräknas till första halvåret 2013 och byggnationen beräknas vara färdig 2013-08-01.
En ombyggnation av Vadsbogymnasiet enligt barn- och utbildningsnämndens beslut förutsätter att kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden tilläggsanslag om 1 400 tkr till under innevarande år.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2012-12-12 § 119, Lokaler 4årsprogrammet.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 105 (forts.)

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-02-12 § 16, Byggnation av kök för Vadsboskolans 4-årsprogram, Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bosse Theoren
2012-12-18, Byggnation av kök för Vadsboskolans 4-årsprogram.
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau 106

KS 2012/0021

Beslut om beredning av motion
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna motionen till utvecklingsenheten, i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen, för beredning.
Bakgrund

Gerd Larsson (S), Marianne Kjellquist (S), Marie Molin (S), Urban Ahlin (S), Ida Ekeroth
(S) och Leif Andersson (S) har föreslagit att de delar av Leksbergs backe som ägs av Mariestads kommun ska göras till kommunalt naturreservat i enlighet med den fördjupade översiktsplanen. Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Underlag för beslut

Motion från Gerd Larsson (S), Marianne Kjellquist (S), Marie Molin (S), Urban Ahlin (S),
Ida Ekeroth (S) och Leif Andersson (S) i vilken de föreslår att de delar av Leksbergs backe
som ägs av Mariestads kommun ska göras till kommunalt naturreservat i enlighet med den
fördjupade översiktsplanen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Utvecklingsenheten
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-28
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 107

KS 2013/0051

Ändring av kommunrevisionens reglemente
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunrevisionens reglemente i enlighet med
upprättat förslag.
Bakgrund

Via ändringar i kommunallagen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens heloch delägda aktiebolag styrts upp. Kommunstyrelsen ska fr.o.m. den 1 januari 2013, årligen
och i ett särskilt beslut, pröva om respektive bolag har bedrivit sin verksamhet i enlighet
med det fastställda ändamålet (syftet med bolagsverksamheten) och inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens bedömning ska redovisas till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen anser att något bolag har bedrivit verksamhet i strid mot ändamålsbestämmelsen eller
någon kompetensregel ska kommunstyrelsen lämna förslag på nödvändiga åtgärder.
Mariestads kommun har utsett lekmannarevisorer i AB Stadens Hus, Mariehus Fastigheter
AB, Mariehus AB, VänerEnergi AB och i VänerEl AB. I lekmannarevisorns uppgifter ingår
att granska att respektive bolag har bedrivit bolagsverksamheten i enlighet med ändamålet
för bolaget och att den bedrivna verksamheten inte strider mot kommunallagens kompetensregler.
Lekmannarevisorernas granskningsuppdrag bör samordnas med kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Den samordningen kan ske genom att ett tillägg i kommunrevisionens reglemente. Stadsjuristen föreslår, efter samråd med kommunrevisionen, att texten om lekmannarevisorernas granskningsrapport i reglementet ändras i enlighet med upprättat förslag.
Enligt det nu gällande reglementet för kommunrevisionen ska revisionsberättelse och utlåtande över delårsrapport avlämnas till kommunfullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. Dessa tidpunkter bör lämpligen anges direkt i reglementet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2013-02-11, Ändring av kommunrevisionens reglemente.
Förslag till reglemente för revisorerna med redaktionella ändringar samt föreslagna ändringar införda.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunrevisionen)
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-28
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Ksau § 108

KS 2013/0049

Förslag att ändra organisatorisk tillhörighet för musikskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bereda barn- och utbildningsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget att ändra organisatorisk tillhörighet för musikskolan,
från barn- och utbildningsnämnden till kulturnämnden.
Arbetsutskottet överlämnar även förslaget till kommunchefen för att utreda musikskolans
organisationstillhörighet och lokalisering.
Bakgrund

Ordföranden i kulturnämnden, Morgan Forsberg (KD), har initierat frågan om organisatorisk tillhörighet för musikskolan. Forsberg föreslår att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för att överföra musikskolan från barn- och utbildningsnämnden till kulturnämnden. Musikskolans verksamhet skulle därmed få större fokus och ökade samordningseffekter med nämndens övriga närliggande verksamheter. Ambitionen på sikt är att verksamheten ska kunna utökas med fler konstnärliga discipliner som skulle medföra ett stort mervärde för barnen i Mariestad.
Kulturförvaltningen framhåller att det skulle vara berikande om musikskolan integrerades i
förvaltningen. Då kulturförvaltningen och musikskolan till största delen representerar frivilliga verksamheter finns många gemensamma beröringspunkter och stora möjligheter för
samordnings, utvecklings- och synergieffekter mellan verksamheterna.

Kulturnämnden beslutade 2013-01-29 att ställa sig positiv till att verksamheten vid musikskolan överförs till kulturnämnden. Kulturnämnden överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för beredning inför beslut i kommunfullmäktige.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från kulturnämnden 2013-01-29 § 10, Överflyttning av musikskolans verksamhet till kulturnämnden
Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2013-01-16 ”Musikskolan till kulturnämnden”
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kulturnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-28
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 109

KS 2012/0342

Organisatorisk placering av bemanningsenheten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bemanningsenheten även fortsättningsvis ska
vara organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen enligt följande förutsättningar.
-

Den ekonom som är ansvarig för vård- och omsorgsavdelningens ekonomi ska överta
ansvaret för bemanningsenhetens ekonomi. Det innebär att bemanningsenhetens största kund får full ekonomisk insyn i verksamheten. Syftet med detta är att öka prognossäkerheten för vård- och omsorgsförvaltning.

-

Regelbundna avstämningar av priset ska genomföras minst varje kvartal. I de fall prisnivån inte överensstämmer med verklig kostnad ska detta regleras.

-

Det bör finnas incitament att sänka kostnaderna. Ett långsiktigt mål för bemanningsenheten ska vara att öka produktiviteten genom att knyta till sig fler verksamheter. Bemanningsenheten ska även utveckla effektivitetsmått i samverkan med berörda verksamheter.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-08-16 kommunchefen i uppdrag att sammanställa
en genomlysning av bemanningsenheten, dess uppdrag och alternativa finansieringsmöjligheter. Uppdraget utfördes av förvaltningschefen för kommunledningskontoret i samverkan med
en arbetsgrupp bestående av vård- och omsorgschefen, verksamhetschefen för förskolan, enhetschefen för bemanningsenheten, ekonomienhetsansvarige samt administrative chefen.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-11-22 presenterades arbetsgruppens utredning inklusive tre alternativa förslag till beslut för att finansiera verksamheten vid bemanningsenheten.
Alternativ 1: Kommunstyrelsen anslagsfinansierar den administrativa delen av bemanningsenhetens verksamhet (exklusive resursteamen), motsvarande 3 840 tkr.
Alternativ 2: Bemanningsenheten anslagsfinansieras av de verksamheter som nyttjar enhetens tjänster. Det skulle innebära att socialnämnden anslagsfinansierar 4 920 tkr/år samt att
barn- och utbildningsnämnden anslagsfinansierar 1 085 tkr/år.
Alternativ 3: Nuvarande finansiering av bemanningsenheten kvarstår.
Inför arbetsutskottets sammanträde föreslog chefen för vård- och omsorgsförvaltningen
(VoO) att VoO skulle överta bemanningsenheten med befintlig organisation.
Arbetsutskottet beslutade att, mot bakgrund av att vård- och omsorgsförvaltningen har
ställt sig positiv till att överta bemanningsenheten med befintlig organisation, förorda detta
alternativ till organisatorisk placering för enheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-28
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Arbetsutskottet beslutade även att bereda socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget att överföra bemanningsenheten, med befintlig organisation, från kommunstyrelsen till vård- och omsorgsförvaltningen.
Socialnämnden beslutade 2012-01-15 att ställa sig bakom förslaget att bemanningsenheten
organisatoriskt placeras under VoO.
Barn- och utbildningsnämnden framförde 2013-01-23 att de inte har några synpunkter på
förslaget. Nämnden framhöll dock att det bör ske ett fortsatt arbete med att se över kostnader för bemanningsenheten inom förskolans verksamhet.
Vidare har chefen för kommunledningskontoret samt personalchefen lämnat synpunkter på
förslaget. De anser att bemanningsenheten även fortsättningsvis organisatoriskt ska tillhöra
kommunstyrelsen och anger tre skäl till detta:
-

Bemanningsenheten utför ett uppdrag utifrån ett centralt arbetsgivar- och kompetensförsörjningsperspektiv.

-

Att flytta enheten till en annan nämnd effektiviserar inte de ekonomiska transaktionerna. Det sker genom anslagsfinansiering samt genom att införa regelbundna kvartalsvisa
avstämningar av priset.

-

Genom att vara en centralt organiserad bemanningsenhet har effektiviseringar och rationaliseringar kunnat genomföras. Målsättningen bör fortfarande vara den ursprungliga,
d.v.s. att knyta till sig fler verksamheter t.ex. skolan samt kost- och städverksamheten.

Chefen för kommunledningskontoret samt personalchefen föreslår därför kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta:
-

Att behålla nuvarande centrala organisatoriska placering av bemanningsenheten.

-

Att förslag till anslagsfinansiering av bemanningsenheten behandlas i samband med
budget 2014.

-

Att ekonomienheten genomför kvartalsvisa avstämningar av priset år 2013

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2013-02-14. Arbetsutskottet beslutade
att bordlägga ärendet till sammanträdet den 28 februari.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bemanningsenheten även fortsättningsvis ska vara organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen enligt följande förutsättningar.
-

Justerandes signatur

Den ekonom som är ansvarig för vård- och omsorgsavdelningens ekonomi ska överta
ansvaret för bemanningsenhetens ekonomi. Det innebär att bemanningsenhetens största kund får full ekonomisk insyn i verksamheten. Syftet med detta är att öka prognossäkerheten för vård- och omsorgsförvaltning.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-28

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 109 (forts.)

-

Regelbundna avstämningar av priset ska genomföras minst varje kvartal. I de fall prisnivån inte överensstämmer med verklig kostnad ska detta regleras.

-

Det bör finnas incitament att sänka kostnaderna. Ett långsiktigt mål för bemanningsenheten ska vara att öka produktiviteten genom att knyta till sig fler verksamheter. Bemanningsenheten bör även utveckla effektivitetsmått i samverkan med berörda verksamheter.

Christer Dalvik (MAP) samt Marianne Kjellquist (S) tillstyrker Abrahamssons (M) förslag
till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri samt
administrative chefen Ola Blomberg 2012-11-09, Bemanningsenheten: uppdrag och alternativ finansiering.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-01-15 § 13, Yttrande angående bemanningsenheten.
Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg 2012-12-20, Yttrande angående bemanningsenheten.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-01-23 § 14, Alternativ finansiering av bemanningsenheten.
Skrivelse upprättad av förvaltningschef Tommy Olsson samt verksamhetschef förskola
Anna-Karin Yséus 2013-01-01, Synpunkter – Alternativ finansiering av bemanningsenheten.
Skrivelse upprättad av chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri samt personalchef
Stefan Wallenå 2013-01-31, Organisatorisk tillhörighet för bemanningsenheten.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Chefen för bemanningsenheten Annsofie Hermansson
Verksamhetschef förskola Anna-Karin Yséus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-28
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Ksau § 110

KS 2012/0320

Motion om konstgräsyta och kombinationsrink i nära anslutning
till Tunaholmsskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett fullständigt
beslutsunderlag, inklusive kostnadskalkyl.
Bakgrund

Åsa Olsson (V), Emelie Olsson (V), Mikael Jonsson (V), Adrian Andersson (V), Maria
Holm (V) samt Per Rosengren (V) har inkommit med en motion i vilken de föreslår att det
ska anläggas en konstgräsyta för utomhusaktiviteter i nära anslutning till Tunaholmsskolan
som kan användas för skolornas undervisning. Vidare föreslår motionärerna att det på
samma yta även anläggs en kombinationsrink avsedd för basket, handboll och fotboll på
skoltid och fritid.
Efter kontakt med en av motionärerna, Per Rosengren, har denne förtydligat motionens
intention. Motionens syfte är att konstgräsytan och kombinationsrinken ska betraktas som
en gemensam anläggning.
Fritidschef Tomas Ekström har, i samverkan med fastighetsförvaltare Magnus Persson, utarbetat ett förslag till uppförande av en så kallad ”multisportarena” med konstgräsunderlag
avsedd för de aktiviteter som motionärerna föreslår.
Investeringskostnaden uppgår till 1 130 tkr och den uppskattade driftkostnaden är 160 tkr/
år vilket innebär en totalkostnad om ca 230 tkr/år (drift- och kapitalkostnad). Det bör beaktas att kostnader för vinterbruk, bygglov, större markarbeten och eventuell maskinbearbetning av konstgräsunderlaget inte ingår i kostnadskalkylen.
Frågan om var den dagliga tillsynen och driftansvaret ska ligga är inte färdigutredd.
Underlag för beslut

Motion av Åsa Olsson (V), Emelie Olsson (V), Mikael Jonsson (V), Adrian Andersson (V),
Maria Holm (V) samt Per Rosengren (V) i vilken de föreslår att kommunen ska anlägga en
konstgräsyta för utomhusaktiviteter i nära anslutning till Tunaholmsskolan som kan användas för skolornas undervisning. Vidare föreslår motionärerna att det på samma yta även anläggs en kombinationsrink avsedd för basket, handboll och fotboll på skoltid och fritid.
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-01-31, Motion om konstgräsyta och kombinationsring i nära anslutning till Tunaholmsskolan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-28
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Kostnadskalkyl, Multisportarena vid Tunaholmsskolan/Vadsboskolan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Åsa Olsson
Emelie Olsson
Mikael Jonsson
Adrian Andersson
Maria Holm
Per Rosengren
Fritidschef Tomas Ekström
Fastighetsförvaltare Magnus Persson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/0039

Ansökan om utomhusplan för basket i centrala Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan från Vadsbo Basketbollförening om att
iordningställa en utomhusplan för basket på en av tennisplanerna vid Vadsbohallen.
Kostnaden om 100 tkr finansieras genom tekniska nämndens överförda och ej utnyttjade
investeringsmedel för år 2012.
Bakgrund

Vadsbos Basketbollförening har inkommit med en ansökan om att kommunen ska iordningställa en centralt belägen utomhusyta i Mariestad för basket. För närvarande saknas en
sådan och de befintliga korgställningar som finns är undermåliga avseende kvalité och mått.
Vidare är korgarna belägna på skolgårdar vilket begränsar tillgängligheten och möjligheten
för spontanutövande av basket. Vadsbos Basketbollförening föreslår därför att kommunen
anlägger en basketplan på en av tre befintliga tennisplaner vid Vadsbohallen.
Föreningen motiverar förslaget till placering av planen med att det är ett centralt läge som
redan är asfalterat, det är långt till boende som kan störas av ljud och planen kan användas
av Vadsboskolans och Tunaholmskolans elever. Föreningens medlemmar förbinder sig att
bistå med hjälp med utformningen av ytan och korgställningarna samt visst arbete med t.ex.
linjemålning.
Fastighetsförvaltare Magnus Persson har kostnadsberäknat ett iordningställande av basketplanen till högst 100 tkr, inklusive nytt stängsel med kompletteringar samt tillverkning och
montering av två basketkorgar.
Underlag för beslut

Skrivelse från Vadsbo Basketbollförening, Stefan Lindqvist, 2013-02-06, Önskemål om en
basketplan i centrala Mariestad.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-01-09, Ansökan om iordningställande av utomhusplan för basket i centrala Mariestad.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Vadsbo Basketbollförening, Stefan Lindqvist)
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Tekniska nämnden)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-28
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KS 2013/0058

Utredning om förutsättningarna för en skatepark i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att anlägga en skatepark i Mariestad med byggstart 2014. Utredningen ska innefatta förslag på placering samt kostnadskalkyl.
Bakgrund

Fritidschefen har tidigare haft i uppdrag att redovisa förutsättningarna för att bygga en skatepark i Mariestad med byggstart januari 2013. Detta uppdrag avslutades i samband med att
kommunstyrelsen beslutade om investeringsbudget för år 2013 där kostnader för en skatepark inte finns upptagna.
Förutsättningarna och behovet av en skatepark finns fortfarande kvar. Fritidschefen har
därför återaktualiserat frågan med målsättningen att skateparken ska finansieras i 2014 års
investeringsbudget.
Underlag för beslutet

Skrivelse av fritidschefen Tomas Ekström 2013-02-15, Begäran om tjänsteuppdrag, ”Skatepark Mariestad”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KS 2012/0373

Yttrande över förslaget Ökad och säkrare cykling - en översyn av
regler ur ett cyklingsperspektiv
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att sammanställa ett yttrande
över förslaget ”Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv”.
Yttrandet ska utgöra underlag för kommunstyrelsens ställningstagande 2013-03-07.
Bakgrund

Den av regeringen särskilda cyklingsutredaren Kent Johansson har inkommit med sitt betänkande Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv (SOU
2012:70). Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Remissen
har överlämnats till tekniska förvaltningen som har lämnat följande synpunkter.
Av de regler som tagits upp för värdering i förslaget tar kommunens yttrande upp två; en
positiv och en som förefaller mer tveksam. Positivt kan vara att tillåta cyklister färdas i båda
riktningarna på enkelriktade gator med lite trafik och låg hastighet. Genom reglering med
lokal trafikföreskrift och tillhörande vägmärke prioriteras cyklisterna så att dessa får en genare färdväg.
Att tillåta cykling på trottoarer är mera tveksamt. Här finns redan i dag problem då cyklister
inte visar hänsyn för gångtrafikanter och en konkurrens med näringsidkare som vill ta dessa
utrymmen i anspråk för t.ex. uteserveringar och reklam i s.k. trottoarpratare. Reglerna för
vilka syften dessa utrymmen ska få användas måste vara tydliga om inte framkomlighet och
tillgänglighet ska bli sämre än idag.
Om översynens intentioner ska förverkligas måste cyklingen värderas högre och prioriteras.
Då bör ekonomiska medel avsättas så att det finns realistiska möjligheter att ge cyklisterna
en bättre och tryggare miljö. Detta medför också större samhällsekonomisk lönsamhet. Hälsa och miljö är två viktiga faktorer utöver säkerheten.
Underlag för beslut

Cykelutredningens förslag ”Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv”, inklusive missivbrev. Handlingen finns tillgänglig hos administrative chefen.
Skrivelse upprättad av trafiksamordnare Eva Berdenius 2013-02-05, Yttrande gällande KS
2012/0373, Remiss ”Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av Kent Johansson betänkande Ökad och säkrare cykling - en översyn av
regler ur ett cyklingsperspektiv (SOU 2012:70).
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringsdepartementet
Trafiksamordnare Eva Berdenius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2012/0249

Skrivelse till Länsstyrelsen avseende vattenförsörjning och
avloppshantering för invånarna i Sjöängsområdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna skrivelsen från kommunchefen,
tekniska chefen samt utvecklingschefen som svar på länsstyrelsens frågor.
Ärendet justeras omedelbart.
Underlag för beslut

Länsstyrelsen har fått en begäran från Sjöängens vattenförening om att pröva Mariestads
kommuns ansvar enligt Lagen om allmänna vattentjänster att tillhandahålla vatten och avlopp till invånarna i området Sjöängen.
För att kunna ta ställning till kommunens eventuella ansvar har länsstyrelsen skickat en skrivelse till Mariestads kommun där man önskar svar på ett antal frågor.
Kommunchefen, tekniska chefen samt utvecklingschefen har upprättat ett förslag till skrivelse där länsstyrelsens frågor besvaras.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse från länsstyrelsen 2013-01-09, Vattenförsörjning och avloppshantering för invånarna i Sjöängsområdet, Mariestads kommun.
Skrivelse från Sjöängens VA-förening till länsstyrelsen 2012-06-03.
Skrivelse upprättad av kommunchefen, tekniska chefen samt utvecklingschefen 2013-02-18,
Ang vattenförsörjning och avloppshantering för invånarna i Sjöängsområdet, Mariestads
kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Kommunchef Lars Arvidsson
Tekniske chefen Åke Lindström
Utvecklingschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Vänerns vattenreglering

Christer Dalvik (MAP) rapporterade fån möte med samverkan för Vänerns vattenreglering
den 12 februari 2013 i Vänersborg.
______________________________________________________

Stråkstudie av Göta älv

Christer Dalvik (MAP) rapporterade fån informationsmöte om stråkstudie av Göta älv den
19 februari 2013 i Trollhättan.
______________________________________________________

Båtmässan i Göteborg

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från Båtmässan i Göteborg den 8 februari. Näringslivsutvecklare Mats Widhage var med på mässan.
______________________________________________________

Möte med Länsstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med Örjan Nilsson på länsstyrelsen angående naturreservat i Tidan den 21 februari 2013.
______________________________________________________

Möte med vårdcentralsledningen i Mariestad

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med ledningen för vårdcentralen i Mariestad den 26 februari 2013. Socialnämndens ordförande Björn Fagerlund (M) deltog vid mötet.
______________________________________________________

Möte med Båtalliansen

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med båtalliansen den 27 februari 2013.
Christer Dalvik (MAP), Marianne Kjellquist (S) samt Evert Eklind (MAP) deltog på mötet.
______________________________________________________
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Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
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Information från administrative chefen

Administrative chefen frågade arbetsutskottet om det är möjligt att flytta beredningsgruppens möte från onsdagen den 20 mars till måndagen den 25 mars.
Arbetsutskottet ställde sig positiv till att flytta beredningsmötet. Det innebär att handlingarna till arbetsutskottets sammanträde den 28 mars kommer att publiceras på politikerportalen
måndagen den 25 mars.
Administrative chefen informerade även om att han tar över ansvaret för nämndsadministrationen i socialnämnden fram till dess att ordinarie nämndsekreterare kommer tillbaka från
föräldraledighet den 1 augusti. Anledningen till att administrative chefen går in som nämndsekreterare i socialnämnden är en misslyckad rekrytering.
______________________________________________________

Yrkesutbildning för fönsterrenovering

Johan Abrahamsson (M) informerade om förslag från arbetsmarknadsenheten (AME) om
att etablera tio yrkesutbildningar för fönsterrenovering. Avsikten är att utbildningen pågår
under sex månader.
Arbetsutskottet ställer sig positiv till förslaget och ger kommunchefen i uppdrag att kontakta AME för att utreda förutsättningarna för att starta denna utbildning i Mariestad.
______________________________________________________
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