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Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, onsdagen den 27 januari 2016 kl 8.00-11.50

Beslutande

Johan Abrahamsson (M) Ordförande
Marianne Kjellquist (S) 2:e vice ordförande
Henrik Karlsson
(-) Ledamot
Janne Jansson
(S) Tjänstgörande ersättare
Anders Karlsson
(C) Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Lars Arvidsson
Anette Karlsson
Rolf Åkesson
Kristofer Svensson
Per Ahlström
Johan Walfridson
Katarina Lindberg
Maria Appelgren
Annika Björklund
Jonny Odhner
Ola Blomberg

Kommunchef
IFO-chef, del av § 33
VD VänerEnergi AB § 26
Chef sektor samhällsbyggnad § 26
Säkerhetssamordnare § 27, § 30
Säkerhetssamordnare § 27, del av § 30
Utbildningschef § 30
Rektor Vadsbogymnasiet § 30
Kommunikationschef § del av § 33
Flyktingsamordnare § 30, del av § 33
Sekreterare

Justerare

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26-35
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Sammanträdesdatum
2016-01-27

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-01-27

Anslagsdatum

2016-01-27

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-02-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 26

Dnr 2015/00179

Diskussion om ladd-infrastruktur för elfordon i Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med de
verkställande direktörerna för VänerEnergi AB och Mariehus AB, utredada förutsättningarna
för organisation och ägandestruktur för delprojekten inom Demonstrationsplats Mariestad.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2015-11-16 kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med
VänerEnergi AB, upprätta en infrastrukturplan för etablering av ladd-/tankstationer för
fossilfria livsmedel. Uppdraget innefattar att verka för att det etableras fler fossilfria laddoch drivmedelsstationer vid E20, t.ex. vätgas och biogas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-01-05 att bjuda in VD för VänerEnergi
AB, Rolf Åkesson, till arbetsutskottets nästa sammanträde för att diskutera laddinfrastrukturen för elfordon i kommunen.
Arbetsutskottet diskuterar en utveckling av ladd-infrastruktur för elfordon i Mariestads
kommun med VD för VänerEnergi AB Rolf Åkesson samt chefen för sektor
samhällsbyggnad Kristofer Svensson.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
VD för VänerEnergi AB Rolf Åkesson
Projektledare Ulrika Lindahl

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 27

Dnr 2016/00014

Information om Krishanteringsrådet Östra Skaraborg

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Mariestads kommun är medlem i Krishanteringsrådet Östra Skaraborg, KÖS. Rådet består
av representanter från kommunerna (genom säkerhetssamordnare, kommunikationschef
och POSOM-samordnare), räddningstjänsten, försvarsmakten, polismyndigheten,
sjukvården samt div. frivilligorganisationer. Rådet sammanträder två gånger per år,
sammankallande är Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Säkerhetssamordnarna Per Ahlström och Johan Walfridson informerar om
krishanteringsrådets arbete på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Johan Walfridson 2015-10-05,
Minnesanteckningar från Krishanteringsrådet Östra Skaraborg.
Minnesanteckningar från möte med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 2015-12-08.
Händelsegrupper Uppföljning, Krishanteringsrådet Östra Skaraborg.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Information om Krishanteringsrådet
Östra Skaraborg
Expedierats till:
Säkerhetssamordnare Per Ahlström
Säkerhetssamordnare Johan Walfridson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 28

Dnr 2015/00323

Yttrande över förslag till havsplaneringens inriktning

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun anser att föreslagen inriktning av arbetet med den statliga
havsplanering, inklusive de föreslagna planeringsmålen är bra. Väsentliga frågor för
Västerhavet fångas upp på ett bra sätt. Sjöfartens påverkan på luftkvalitetet skulle dock
även behöva tas med.
Mariestads kommun avstår från att lämna detaljerade synpunker då havsplaneringen inte
direkt påverkar Mariestads kommun.
Bakgrund

Havs och vattenmyndigheten har upprättat förslag till inriktning av havsplaneringen.
Förslaget har skickats ut på samråd och Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra
sig över förslaget. Ärendet har överlämnats till verksamhet miljö- och bygg för beredning.
Dokumentet innehåller förslag till planeringsmål och strategier, liksom väsentliga frågor att
hantera inom respektive planområde. Dokumentet redovisar även fortsatt process för
utarbetande av havsplaner, inklusive arbetet med konsekvensbedömningar. Dokumentet
avslutas med förslag till avgränsning av den miljöbedömning som ska genomföras enligt
miljöbalken.
Enligt miljöbalken ska det tas fram tre statliga havsplaner. En vardera för Bottniska viken,
Östersjön och Västerhavet. Planerna ska omfatta territorialhavet och svensk ekonomisk
zon, med undantag av områden närmast kusten. De ska vara vägledande för kommuner
och myndigheter. Havsplaneringen ska redovisa statens syn på hur havsområden ska
förvaltas samt göra avvägningar mellan olika samhällsintressen. Enligt
havsplaneringförordningen (2015:400) är det Havs- och vattenmyndigheten som ska ta
fram förslag till havsplaner.
Underlag för beslut

Förslag till inriktning av havsplaneringen.
Skrivelse upprättad av miljöutredare Håkan Magnusson 2016-01-08, Remissyttrande,
förslag till inriktning av havsplaneringen.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över förslag till inriktning av
havsplaneringen
Expedierats till:
(Havs- och vattenmyndigheten)
(Miljöutredare Håkan Magnusson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 29

Dnr 2016/00013

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänsten

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun inte ska lämna ekonomiskt stöd för
anskaffning och anpassning av motorfordon till personer med funktionsnedsättning som
har tillstånd till färdtjänst.
Vid den händelse övriga kommuner i Skaraborg beslutar att omarbeta befintligt reglemente
för färdtjänst, för att inkludera mobilitetsstöd som ett komplement till färdtjänsten, är
kommunstyrelsen beredd att åter aktualisera frågan.
Bakgrund

Den 1 juli 2014 trädde en ny lag i kraft om mobilitetsstöd som komplement till
färdtjänsten. Lagen innebär en frivillig möjlighet för kommuner att införa ekonomiskt stöd
för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning,
som har tillstånd till färdtjänst men inte har rätt till bilstöd från försäkringskassan. Det
ekonomiska stödet ska vara ett komplement till färdtjänsten.
Det är upp till kommunen, eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten om kommunen
har överlåtit detta, att meddela föreskrifter. Det finns inga kommuner i Skaraborg som i
nuläget har valt att införa mobilitetsstöd.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av trafiksamordnare Irene Andersson 2016-01-11, Yttrande angående
mobilitetsstöd som komplement till färdtjänsten.
Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Mobilitetsstöd som komplement till
färdtjänsten
Expedierats till:
Trafiksamordnare Irene Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 30

Dnr 2016/00011

Mottagningsenhet och utbildning för nyanlända

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra ett extra sammanträde 2016-02-03
kl. 8.00–10.00 (sammanträdesrum Torsö) för att behandla detta ärende. Socialnämndens
och utbildningsnämndens presidier ska kallas till sammanträdet.
Bakgrund

Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i skolan. Barn som är asylsökande har ingen
skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Rätt till
utbildning gäller i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,
och fritidshem.
Flerspråkiga barn i förskolan och förskoleklassen ska ha möjlighet att utveckla både det
svenska språket och sitt modersmål. Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har, om vissa förutsättningar är
uppfyllda, rätt till modersmålsundervisning.
Om eleven har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Av programmet ska
det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och
utvärderas. Studiehandledning på modersmål och anpassad studiegång är två exempel på
åtgärder.
Ett ensamkommande barn eller ungdom är en person som är under 18 år och som vid
ankomsten till Sverige saknar vårdnadshavare.
Barn och ungdomar som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning kallas
ofta för papperslösa. De har rätt till samma utbildning på grundskole- och gymnasienivå som
de som är bosatta i landet.
Vad gäller nyanlända vuxna och ungdomar från och med andra kalenderhalvåret då de fyller
16 år, ska hemkommunen erbjuda utbildning i svenska för invandrare till dem som har rätt
till sådan utbildning. Asylsökande har inte rätt till utbildning i svenska för invandrare.
Barn och ungdomar ska enligt skolförfattningarna tas emot i verksamheten så snart det är
lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Av bestämmelserna framgår även att
mottagandet bör ske senast en månad efter ankomsten. I de fall då det inte är möjligt, om det
t.ex. kommer många nyanlända till kommunen på kort tid, får det ta länge tid.
Sektor utbildning föreslår att det upprättas ett team för mottagande, inskrivning och
kartläggning (steg 1 och 2) av nyanlända elever. Mottagningsteamet får ett särskilt ansvar för
det första mötet med eleven och i förekommande fall elevens vårdnadshavare.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 30

Mottagningsteamets ansvar är att:
-

Stödja rektor med underlag inför beslut vid placering vid skolenhet enligt
närhetsprincipen eller utifrån vårdnadshavares önskemål.

-

Ansvara för kartläggning (steg 1 och 2) av en elevs bakgrund och kunskaper.

-

Ansvara för att genomföra en första hälsoundersökning, vaccination och vid behov
remittera vidare till vårdcentral etc.

-

Ansvara för att eleven, efter rektors skol- och klassplacering, slussas ut till sin skola.

-

Ansvara, i vissa fall, för att eleven får undervisning under den tid kartläggning pågår.

-

Vid behov och möjlighet vara en stödresurs på den enskilda skolan.

-

Samordna modersmålslärare och studiehandledning för samtliga skolor i kommunen.

-

Stödja samtliga skolor med kompetenshöjning avseende elevhälsofrågor och
andraspråksinlärning.

Inrättandet av ett mottagningsteam är endast för att klara skollagens nya krav på
mottagning och kartläggning. I behoven som beskrivs ingår inget extra stöd för befintlig
verksamhet ute på skolenheterna. Inga kostnader för externa lokaler, lokalvård, eventuella
flyttkostnader, mer personal i SFI m.m. ingår i kostnadskalkylen. Nationella timplaner
gäller för de elever som tas emot och undervisas som nyanlända. Elever på gymnasienivå
undervisas i introduktionsprogrammen, företrädesvis i språkintroduktion.
Personal i mottagningsteamet bör bestå av:

Justerandes signatur

-

Lärare, speciallärare/specialpedagog med god erfarenhet av undervisning inom läsoch skrivinlärning och med kunskaper i svenska som andraspråk som arbetar både
med kartläggning (steg 1 och steg 2) och undervisning.

-

Skolsköterska

-

Skolkurator

-

Studiehandledare/modersmålslärare

-

Administrativ assistent/ekonomiassistent som bl.a. registrerar anmälan till förskola
och fritidshem, registrerar elever i Procapita, söker och säkerställer att vi kan få alla
medel och statsbidrag som finns

-

Ledningsresurs

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 30

Uppskattad helårskostnad för att uppfylla skollagens nya krav inom området fr.o.m. den 1
januari 2016: Nya behov
Lärare 4,0

2 000 000

Modersmålslärare/studiehandledning 2,25

920 000

Skolsköterska 1,0

590 000

Skolkurator 1,0

590 000

Skoladministratör/ekonomiassistent 0,5

240 000

Läromedel

100 000

Inventarier, skollokalutrustning

320 000

IT-verktyg

225 000

Livsmedel

250 000

Tjänst kostenheten

250 000

Ledning (Enhetschef) 1,0

760 000

Summa

6 245 000

Utbildningsnämnden beslutade 2015-01-12 att:
-

ge utbildningschefen i uppdrag att skyndsamt inrätta ett mottagningsteam för
nyanlända, för att uppfylla Skollagens nya krav från och med den 1 januari 2016.

-

hos kommunstyrelsen begära medel för finansiering av mottagningsenhet år 2016.
Dessa medel föreslås finansieras utifrån Regeringens proposition 2015/16:47.

-

ge utbildningschefen i uppdrag att redovisa en utvärdering av mottagningsteamets
verksamhet till utbildningsnämnden under oktober månad 2016.

Underlag för beslut

Protokoll från utbildningsnämnden 2016-01-12 § X, Mottagningsteam och utbildning för
nyanlända.
Skrivelse upprättad av utredare Maria Helgeé och utbildningschef Katarina Lindberg 201512-22, Mottagningsteam och utbildning för nyanlända elever.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Mottagningsenhet och utbildning för
nyanlända
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Utbildningsnämnden)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 31

Dnr 2015/00465

Ansökan om bidrag till marknadsföring av gästhamnen i Mariestad
på Båtmässan Göteborg 2016

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja arrendatorn av gästhamnen i Mariestad ett bidrag om
10 tkr att användas för marknadsföring av gästhamnen i Mariestad i samband med
Båtmässan i Göteborg den 6-14 februari 2016.
Kostnaden finansieras genom anslaget för strategisk turism.
Bakgrund

Anders Kinnander som arrenderar gästhamnen har inkommit med en ansökan om 10 tkr
för marknadsföring av gästhamnen i Mariestad i samband med Båtmässan i Göteborg den
6-14 februari 2016. Ansökan har överlämnats till turistchef Lotta Samuelsson för
beredning.
Gästhamnarna runt Vänern har bokat en monter på Båtmässan i Göteborg 6-14 februari
2016. Från Mariestads gästhamn deltar Anders Kinnander. För Mariestads kommun är det
ett stort marknadsföringsvärde att synas på Båtmässan. En folder om Mariestad som
boende- och turistort kommer finnas i montern.
Underlag för beslut

Ansökan från arrendatorn av gästhamnen i Mariestad, Anders Kinnander, om ett bidrag
om 10 tkr för marknadsföring av gästhamnen i Mariestad i samband med Båtmässan i
Göteborg den 6-14 februari 2016.
Skrivelse upprättad av turistchef Lotta Samuelsson 2015-01-11, Ansökan om bidrag till
marknadsföring av gästhamnen i Mariestad på båtmässan.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ansökan om bidrag till
marknadsföring av gästhamnen i Mariestad på båtmässan
Expedierats till:
Turistchef Lotta Samuelsson
Anders Kinnander

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 32

Dnr 2014/00381

Yttrande över fördjupning av översiktsplanen för centrala Skövde

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun konstaterar att Skövde kommun noterat de reflektioner som lämnades
under samrådet. Mariestads kommun har med detta inget att erinra över
granskningshandlingen.
Mariestads kommun ser fram mot att på bilateral mellankommunal nivå samverka i
genomförandet av översiktsplanen i de delar som är lämpliga.
Bakgrund

Skövde kommun har tagit fram ett förslag till Fördjupning av översiktsplanen för området
Centrala Skövde.
Skövde kommun har noterat tidigare synpunkter från Mariestads kommun i det upprättade
förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 2016-01-14, Yttrande
över Centrala Skövde – Fördjupning av översiktsplanen (Granskningsyttrande).
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-12-01 § 263, Yttrande över fördjupning av
översiktsplanen för Centrala Skövde – samrådshandling.
Skövde kommun, granskningshandling, Centrala Skövde – Fördjupning av översiktsplanen,
17 december 2015.
Skövde kommun, samrådshandling, Centrala Skövde – Fördjupning av översiktsplanen, 17
december 2015.
Expedierats till:
(Skövde kommun)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 33

Dnr 3384

Information på sammanträdet
Projekt hemmasittande barn

Chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson informerar om det
socioekonomiska projektet Hemmasittande barn. Projektet inleddes våren/sommaren år
2014 och avslutades hösten år 2015. Anledningen till att projektet avslutades i förtid är att
personalen fick nya arbeten och att det inte var meningsfullt att rekrytera ny personal då
projekttiden var för kort.
Det återstår 757 tkr av finansieringen för projektet. Dessa medel ska återlämnas.
Ersättning till Dacapo

Arbetsutskottet diskuterar ersättningen till Göteborgs universitet.
Marknadsföring av bostadsområden

Kommunikationschef Annika Björklund informerar om aktivitetsplanen för
marknadsföring av nya bostadsområden. Arbetsutskottet diskuterar bl.a. ytterligare en
reklamfilm för Mariestads kommun samt gratis wifi på strategiska platser i stadskärnan.
Diskussion om IT-system

Arbetsutskottet diskuterade förutsättningarna för en reglering och styrning av inköp och
drift av kommunens IT-system.

Information från flyktingsamordnaren

Flyktingsamordnare Jonny Odhner informerar om den aktuella flyktingsituationen
nationellt, regionalt samt i Mariestads kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 34

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Fördelning av flyktingpengar

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag redovisa kommunens
totala kostnader för flyktingar fördelat per sektor/nämnd. Uppdraget ska återredovisas vid
arbetsutskottets extra sammanträde 2016-02-03.
Övervakningskamera i stationshuset

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att verka för att det ska
sättas upp övervakningskameror i anslutning till stationshuset.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 35

Dnr 4245

Rapporter
Inga rapporter föredrogs på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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