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Johan Abrahamsson
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Kommunstyrelsen
Ks § 83

KS 2011/0172

Förslag till revidering av Mariestads kommuns skolskjutsreglemente
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till nytt skolskjutsreglemente för Mariestads
kommun.
Det nya reglementet ska gälla från och med 2011-07-01.
Bakgrund
Den nya skollagen som träder i kraft 2011-07-01 innebär vissa nyheter och förändringar för
skolskjutsverksamheten. Förändringarna innebär bland annat att skolskjuts blir en rättighet,
att kommunerna ska erbjuda utökad möjlighet till skolskjuts vid val av annan skola samt att
eleven rätt till skolskjuts från två bostadsadresser inom en och samma kommun vid växelvis
boende. Dessa förändringar innebär att kommunens skolskjutsreglemente måste revideras.
Utvecklingsenheten har utarbetat ett förslag till nytt reglemente i vilket följande ändringar föreslås:
Allmänna lagkrav
- Hänvisning till paragrafer i nya skollagen, SL2010:800.
Färdvägens längd
- Avståndsregler för förskoleklass (åk 0) har tagits bort då kommunen inte är skyldig att
ordna skolskjuts för barn i förskoleklass.
- Grundsärskolan har samma avståndsregler som grundskolan.
- Gymnasiesärskolan har samma avståndsregler som Vadsbogymnasiet har för sina
gymnasieelever.
- Alla avstånd beräknas och mäts från kommunens elektroniska kartprogram.
-

I bedömningen av avstånd hem – skola eftersträvas likformighet inom ett väl avgränsat
bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever behandlas något generöst. Det kan
även innebära att ett begränsat område behandlas restriktivt, och att därmed igen uppfyller avståndskravet.

Kompletterande regler
- Förskoleklass - För barn i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att svara för skolskjuts. Barn i förskoleklass kan tillåtas åka med i befintlig skolskjuts om det för kommunen inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter.
Kommunens trafiksamordnare beslutar i dessa ärenden. Mariestads kommun ordnar
ingen skolskjuts för barn i förskoleklass med växelvis boende. Det förutsätts att vårdnadshavare själv ansvarar för transport till verksamheten.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 83 (forts.)
-

Tider – Skolskjutsarna ska planeras så att eleverna anländer till skolans hållplats senast
5 min innan skolstart. Hemresan bör startas tidigast 10 min efter skoldagens slut. Elever i åk 1-6 bör inte vänta mer än 30 minuter efter skoldagens slut. Som start- och sluttid gäller de schemaramtider skolan lämnat till kommunens trafiksamordnare.

-

Elev som väljer annan kommunal skola eller friskola - Elev som väljer annan skola än
den kommunen hänvisar till, har rätt till skolskjuts om det inte innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen att anordna skolskjutsen. Det innebär att
om en elev har rätt till ett busskort till den skolan kommunen placerat eleven i så är
kommunen skyldig att betala ett busskort till eleven om eleven väljer att gå på t ex en
friskola.

Ansvarsfrågan
- Övriga transporter inom skolans verksamhet – Förtydligande över vilka övriga transporter som kommunstyrelsen samordnar och ansvarar för ekonomiskt:


Badresor med upphandlad buss (Lockerud, Kronopark, Leksberg, Tidavad,
Kvarnstenen, Grangärdet, Lövhagen, Ullervad, Lyrestad, Hasslerör, Torsö).



Badresor med upphandlad taxi (Torsö, Grundsärskolan, Östergården, Månbacka)



Slöjd- och hemkunskapsresor med upphandlad buss (Leksbergs skola).



Slöjdresor med upphandlad buss (Grangärdets skola).



Asylresor i form av upphandlad skoltaxi eller skolkort till skola för asylsökande barn.

Övriga transporter inom skolans verksamhet, exempelvis praktikresor, ansvarar barn- och
utbildningsnämnden för. Det innebär att barn- och utbildningsförvaltningen samordnar
och ansvarar ekonomiskt för dessa transporter.
-

Busskort från Västtrafik – Avgift för ersättningskort ändras från 100 kronor till 50
kronor. Regleras av Västtrafik.

Utvecklingsenheten föreslår att det nya reglementet ska gälla från och med 2011-07-01.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag till beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Camilla
Pärleborn, Förslag till ändring av Mariestads kommuns skolskjutsreglemente.
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Kommunstyrelsen
Ks § 83 (forts.)
Förslag till nytt skolskjutsreglemente Mariestads kommun
Gällande Skolskjutsreglemente för Mariestads kommun (KS 2007/0179)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Camilla Pärleborn

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 84

KS 2011/0171

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och
asylsökande i Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna överenskommelse med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket om etablering av nyanlända flyktingar och asylsökande enligt upprättat förslag.
Bakgrund
Arbetsförmedlingen har ett samordnat ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända
från och med 2010-12-01. En förändrad ansvarsfördelning mellan Arbetsförmedlingen,
Mariestads kommun och Migrationsverket innebär att en ny överenskommelse måste tecknas mellan de berörda aktörerna.
Representanter från Arbetsförmedlingen, socialförvaltningens individ- och familjeomsorg,
barn- och utbildningsnämnden samt arbetsmarknadsenheten (AME) har diskuterat innebörden av förändringarna och utarbetat ett förslag till överenskommelse.
Kortfattat innebär överenskommelsen att Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret
för den nyanländes etablering i samhället. Kommunen ansvarar för bosättning, svenska för
invandrare (SFI), samhällsorientering samt skola och barnomsorg.
Socialnämnden beslutade 2011-05-03 att ställa sig bakom överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Mariestads kommun, om etablering av nyanlända flyktingar och asylsökande, och att överlämna till Kommunstyrelsen för beslut.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från socialnämnden 2011-05-03 § 58, Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och asylsökande i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av avd. chef/IFO Elisabeth Olsson 2011-04-05, Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och asylsökande i Mariestads kommun.
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Kommunstyrelsen
Ks § 84 (forts.)
Förslag till överenskommelse upprättat av Arbetsförmedlingen 2011-04-05.
_____________________________________________________________

Avd. chef/IFO Elisabeth Olsson
Enhetschef Jan Nilsson
Flyktingsamordnare Monika Paulson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 85

KS 2011/0077

Tecknande av nytt samverkansavtal för gemensam lönenämnd
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal för interkommunalt samarbete
inom löneadministration för Mariestads, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner.
Bakgrund
Lönenämnden har utarbetat förslag till nytt samverkansavtal för gemensam lönenämnd.
Ändringarna i tidigare avtal är föranledda av att Karlsborgs kommun kommer att ingå i den
gemensamma lönenämnden. Förslaget innebär bl.a. att nuvarande medarbetare i Karlsborgs
kommun kommer att erbjudas en övergång av anställning till Gullspångs kommun. Förslaget till nytt samverkansavtal har behandlats av lönenämnden och är giltigt då samtliga
kommuners fullmäktige godkänt avtalet.
Det nya samverkansavtalet har även anpassats till den gemensamma översyn av reglementen och samverkansavtal som har påbörjats under år 2010 för samtliga MTG-nämnder.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-07 att återremittera ärendet för att tydliggöra vissa
oklarheter i avtalsförslaget. Dokumentet har därefter reviderats av lönenämnden.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Förslag till samverkansavtal för interkommunalt samarbete inom löneadministration för
Mariestads, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)
(Lönenämnden)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 86

KS 2011/0078

Nytt reglemente för gemensam lönenämnd
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för nämnden för löneadministration.
Bakgrund
Lönenämnden har utarbetat förslag till nytt reglemente för gemensam lönenämnd. Ändringarna i tidigare reglemente är föranledda av att Karlsborgs kommun kommer att ingå i
den gemensamma lönenämnden. Förslaget till nytt reglemente är giltigt då samtliga kommuners fullmäktige godkänt dokumentet.
Det nya reglementet har även anpassats till den gemensamma översyn av reglementen och
samverkansavtal som har påbörjats under år 2010 för samtliga MTG-nämnder.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-07 att återremittera ärendet för att tydliggöra vissa
oklarheter i förslaget till reglemente. Dokumentet har därefter reviderats av lönenämnden.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Förslag till reglemente, nämnden för löneadministration.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)
(Lönenämnden)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 87

KS 2011/0059

Motion om att ompröva beslut om livemusik utomhus
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då det är miljö- och byggnadsnämnden
som beslutar i denna fråga.
Bakgrund
Stellan Kronberg (m) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska ompröva tidigare beslut avseende arrangemang med livemusik utomhus som innebär att endast fem
spelningar per år får genomföras utan att begära tillstånd. Motionen har överlämnats till
miljö- och byggnadsförvaltningen för yttrande.
Miljö- och byggnadsförvaltningen framhåller att kommunfullmäktige aldrig har fattat något
beslut om ”Riktlinjer till skydd mot Störande buller från Offentliga tillställningar eller Allmänna sammankomster” då detta är en fråga för miljö- och byggnadsnämnden. Riktlinjerna
är endast vägledande och miljö- och byggnadsnämnden har att, i varje enskilt fall, besluta
om tolkning av miljöbalkens regler för olägenhet. Till hjälp för nämndens beslut finns såväl
nationella rikt- och gränsvärden som vägledningar från tillsynsvägledande myndigheter. De
lokala riktlinjerna är framtagna i enlighet med de nationella reglerna och är till för att vägleda såväl miljö- och byggnadsförvaltningen som medborgare och arrangörer om hur man
ska undvika att skapa en betydande olägenhet från konsertmusik utomhus.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att motionen besvaras med att upplysa om att de
föreliggande riktlinjerna är ett beslut som miljö- och byggnadsnämnden fattat och som endast berör den nämndens handläggning av ärenden enligt 9 kap. miljöbalken. Riktlinjerna
har några år på nacken och kan behöva uppdateras. Detta är dock en fråga som miljö- och
byggnadsnämnden helt och hållet är ansvarig för. Frågan om uppdatering har inte väckts i
miljö- och byggnadsnämnden ännu och den finns inte med i planeringen för innevarande
år. Frågan är dock fullt möjlig att väcka för varje ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden. I
övrigt hänvisas till Miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på kommunstyrelsen
Johan Abrahamsson (m) tillstyrker motionen.
Bengt Erik Askerlund (mp) yrkar avslag på motionen då det är miljö- och byggnadsnämnden som beslutar i denna fråga.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 87
Ordförande Jens Söder (s) tar upp yrkandena för beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Bengt Erik Askerlunds yrkande.
Underlag för beslut
Motion av Stellan Kronberg (m) om att Mariestads kommun ska ompröva tidigare beslut
avseende arrangemang med livemusik utomhus som innebär att endast fem spelningar per
år får genomföras utan att begära tillstånd.
Yttrande upprättat av miljö- och byggnadschef Lars Sylvén 2011-05-09, Yttrande över motion om att ompröva beslut om livemusik.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Stellan Kronberg)
(Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 88

KS 2011/0027

Förtydligande av kommunchefens roll och uppdrag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunchefens roll och uppdrag enligt upprättat
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-02-02 att anta dokumentet ”Kommunchefens roll och uppdrag i Mariestads kommun” . Vid arbetsutskottets sammanträde 201103-16 gavs kommunchefen i uppdrag att förtydliga den del i dokumentet ”Kommunchefens roll och uppdrag i Mariestad” som beskriver kommunchefens ansvar när det gäller anställning och avveckling av förvaltningschef.
Kommunchefen redovisade uppdraget vid arbetsutskottets sammanträde 2011-04-20. Arbetsutskottet beslutade att ge personalchefen i uppdrag att förtydliga kommunchefens
uppdrag ytterligare utifrån de direktiv som gavs på sammanträdet.
Personalchefen har justerat/reviderat dokumentet ”Kommunchefens roll och uppdrag i
Mariestads kommun” utifrån de direktiv som gavs på arbetsutskottets sammanträde 201104-20.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Kommunchefens roll och uppdrag i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 89

KS 2011/0132

Prognos 2 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 2 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter till handlingarna.
Bakgrund
Ekonomienheten har sammanställt prognos 2 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomichef Maria Vaziri samt ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet överlämnade prognos 2 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter till
kommunstyrelsen.
Underlag för beslut
Prognos 2 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 90

KS 2011/0132

Prognos 2 år 2011 för Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 2 år 2011 för Mariestads kommun till handlingarna.
Bakgrund
Ekonomienheten har sammanställt prognos 2 år 2011 för Mariestads kommun. Ekonomichef Maria Vaziri samt ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet överlämnade prognos 2 år 2011 för Mariestads kommun till kommunstyrelsen.
Underlag för beslut
Prognos 2 år 2011 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 91

KS 2011/0182

Marknadsplan för Mariestads kommun 2011/2012
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar Marknadsplan för Mariestads kommun 2011/2012.
Johan Abrahamsson (m) samt Björn Fagerlund (m) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Bakgrund
Informationschef Christina Herthnek har i samarbete med kommunens informatör, turistchef samt kommunutvecklare utarbetat ett förslag till marknadsplan för Mariestads kommun.
Syftet med en marknadsplan är att ställa upp långsiktiga mål och skapa riktlinjer för kommunens marknadsföring. Mariestads kommun är en relativt liten kommun med begränsade
resurser. Det är därför viktigt att samordna och skapa tydliga strukturer för utformningen
av kommunens marknadsföring. Marknadsplanen målar de långsiktiga penseldragen för
marknadsföringen. Planen ska årligen kompletteras med en aktivitetsplan som beskriver vilka
konkreta aktiviteter som ska genomföras inom ramen för marknadsföringsplanen.
Det övergripande målet för marknadsföringen är att öka kännedomen om Mariestad samt
att fler människor ska besöka kommunen och att fler ska välja att bosätta sig här. Vi vill
även att de människor som redan bor i Mariestad ska känna sig nöjda med sitt val av bostadsort, att mariestadsbon har en positiv självbild, vill stanna kvar i kommunen och är
goda ambassadörer.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Johan Abrahamsson (m) yrkar att ärendet ska återremitteras för att marknadsplanen ska
kompletteras med en aktivitetsplan.
Björn Fagerlund (m) tillstyrker Abrahamssons (m) yrkande.
Christer Dalvik (map) samt Marianne Kjellquist (s) tillstyrker arbetsutskottet förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (s) tar upp yrkandena till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen
Ks § 91 (forts.)
Underlag för beslut
Förslag till Marknadsföringsplan för Mariestads kommun 2011/2012.
Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek 2011-05-23, Marknadsplan
2011/2012
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informationschef Christina Herthnek
Kommunutvecklare Fredrik Marcus
Turistchef Lotta Samuelsson
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Kommunstyrelsen
Ks § 92

KS 2011/0185

MTG-Lyft – Ett projekt för att minska ungdomsarbetslösheten i
MTG-kommunerna
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet MTG–Lyft i samverkan med Töreboda
kommun, Gullspångs kommun, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen samt Arbetsförmedlingen.
2. Kostnaden om 600 tkr/år finansieras inom ramen för arbetsmarknadsenhetens budget
år 2011 och 2012.
Bakgrund
Kommunerna inom MTG har i samverkan med Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen samt Arbetsförmedlingen har utarbetat ett förslag till projekt för att minska ungdomsarbetslösheten –
MTG- Lyft.
Syftet med projektet är att genom aktiveringsinsatser upprätthålla den enskildes möjlighet
att öka sin motivation och hålla kontakt med arbetslivet. Målsättningen är att stärka individer och hjälpa ungdomar till en anställning, vilket medför att ungdomarna blir självförsörjande. Det innebär bl.a. att kunna skaffa sig eget boende, bidra till det allmänna som skattebetalare, ta eget ansvar samt att ta del av de offentliga trygghetssystemen. Ett annat viktigt
mål är att ge ungdomarna känsla för natur och kulturlandskapet.
Projektet innebär att arbetsmarknadsenheten i Töreboda utbildar ungdomarna i arbete med
röjsåg och motorsåg och lättare snickeriarbete. Ungdomarna visstidsanställs av Skogsstyrelsen med lönebidrag och nystartsjobb. Skogsstyrelsen fakturerar därefter kommunerna för
hela lönemellanskillnaden mellan stöd och faktisk kostnad. Kommunen hänvisar till lämpliga arbetsobjekt i tätortsnära skogsområden och andra områden med höga sociala värden.
Ungdomslaget består av tre handledare med fullvärdig utbildning, en från varje kommun
samt 21 ungdomar som genomgått LYFT utbildningen.
Den totala kostnaden för Mariestads kommun uppgår till ca 600 tkr år 2011 varav ca 150
tkr utgörs av investeringar i fordon och kärra. Driftskostnaden för år 2012 beräknas till ca
600 tkr.
Arbetsmarknadschefen framhåller att projektet kommer att medföra en snyggare kommun,
nöjdare invånare, ett minskande antal arbetslösa som mår mycket bättre och kvalificeras för
A-kassa. Vidare medför projektet ökade skatteintäkter och färre bidragstagare.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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Behandling på kommunstyrelsen
En enig kommunstyrelse tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Tord Forsell, Klargörande och kostnadsberäkning för Skogsprojekt för ungdomar 1 år MTG.
Skrivelse upprättad av Heidi Hansen på arbetsmarknadsenheten i Töreboda samt Håkan
Kolander på Skogsstyrelsen 2011-02-02, MTG-LYFT
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson
Arbetsmarknadschef Tord Forsell
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
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KS 2011/0186

Ansökan om statligt stöd för att bedriva yrkeshögskoleutbildning till
tandsköterska
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utse en ledningsgrupp som får i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 4 kap. 2 § i
förordningen om yrkeshögskolan (2009:130).
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund
Tandsköterskeutbildning har bedrivits på Marieholmskolan (kommunal vuxenutbildning) i
form av Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) sedan hösten 2004. Den nu pågående tandsköterskeutbildningen, som avslutas den 26 maj 2011, är den sista som Mariestad tillåts starta
som KY-utbildning. Start av eftergymnasiala yrkesutbildningar beslutas numera av Yrkeshögskolan och om tandsköterskeutbildningen ska kunna fortsätta i Mariestad måste kommunen ansöka om att göra detta i form av yrkeshögskoleutbildning.
Ledningsgruppen i nuvarande KY beslutade i juni 2010 att rekommendera Mariestads
kommun göra en ansökan om att få statligt stöd för att bedriva tandsköterskeutbildning
som yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildningar är riksrekryterande och fyller inte
enbart lokala eller regionala behov. Mariestads kommun ansökte 2010 om statligt stöd för
att bedriva tandsköterskeutbildning som yrkeshögskoleutbildning. Denna ansökan beviljades ej. Ledningsgruppen vill nu att Mariestads kommun ska ansökan på nytt för att kunna
återuppta tandsköterskeutbildningen hösten 2012, bl.a. mot bakgrund av kommande behov
av nyrekrytering. Ansökningstiden för start av utbildningar hösten 2012 är 15 juni – 15 september 2011.
Ett krav för att kommunen ska kunna vara utbildningsanordnare är att kommunfullmäktige
utser en nämnd att uppdra åt en ledningsgrupp att under nämnden sköta de uppgifter som
anges i 4 kap. 2 § i förordningen om yrkeshögskolan (2009:130). Utbildningsanordnaren
(nämnden) ska ge en person befogenhet att skriva under och skicka in ansökan på utbildningsanordnarens uppdrag . Den ansvariga utbildningsanordnaren ska utse en person som
leder det dagliga arbetet i verksamheten.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Åsa Olsson (v) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
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Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt utvecklingsledare Lars Stäring 2011-05-18, Ansökan om statligt stöd för att bedriva yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska.
Svensk författningssamling, Lag (2009:128) om yrkeshögskolan.
Svensk författningssamling, Förordning om yrkeshögskolan.
Protokoll från ledningsgruppsmöte för KY-utbildning Tandsköterska 2011-05-16.
Myndigheten för yrkeshögskolan, Anvisningar till ansökan.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Barn- och utbildningsnämnden)
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KS 2009/0132

Beslut om antagande: Landsbygdsutveckling i strandnära läge – LIS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar den tematiska fördjupningen till översiktsplanen gällande
Landsbygdsutveckling i strandnära läge – LIS.
Ärendet justeras omedelbart.
Johan Abrahamsson (m) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund
Huvudsyftet med den tematiska fördjupningen till översiktsplanen gällande LIS är att avgränsa strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära läge för att skapa en mer
levande landsbygd.
Under arbetsprocessen har ett flertal informationsmöten genomförts och planen har varit
föremål för samråd och utställning. Efter såväl samråd som utställning har inkomna yttranden sammanställts och kommunstyrelsen har tagit ställning till synpunkterna. Kommunstyrelsen har därefter givit kommunledningskontoret kompletterande och förtydligande inriktningsbesked inför den fortsatta handläggningen. Enligt beslut i arbetsutskottet 2011-0511 förändrades inte områdenas avgränsningar mot bakgrund av de synpunkter som inkom
under utställningstiden.
I förslag till antagandehandling har nio områden pekats ut i som möjliga LIS-områden.
Inom dessa områden kan vissa lättnader vara möjliga avseende strandnära bebyggelse för
att skapa en mer levande landsbygd. Arbetet har skett med utgångspunkt från den nya lagen
om Strandskydd och utvecklingen av landsbygden (prop. 2008/09:119).
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
En enig kommunstyrelse tillstyrkte arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Maria Nilsson
2011-05-25, Beslut om antagande: LIS, Landbygdsutveckling i strandnära läge.
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Mariestads kommun, ”LIS-områden, tematisk fördjupning till översiktsplanen med samrådsredogörelse och utställningsutlåtande”, juni 2011.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 § 189, Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) - politiskt ställningstagande inför upprättande av antagandehandling”
LIS - Landbygdsutveckling i strandnära läge, sammanfattning
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Planarkitekt Maria Nilsson)
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KS 2011/0160

Förslag till yttrande över Skövde kommuns översiktsplan - ÖP 2025,
samrådshandling
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Skövde kommuns översiktsplan - ÖP 2025,
samrådshandling, enligt planeringschefens förslag.
Bakgrund
Skövde kommun har utarbetat en samrådshandling för kommunens nya översiktsplan, ÖP
2025. Översiktsplanen är ett strategiskt viktigt dokument som visar hur kommunens mark
och vatten bör användas på bästa sätt för att nå en attraktiv och långsiktigt hållbar plats att
bo och leva på. Dokumentet har överlämnats till utvecklingsenheten för beredning.
I förslaget till yttrande över remissen framhåller planeringschefen att förslaget till översiktsplanen på ett bra sätt sammanfattar Skövde kommuns utvecklingsambitioner. Mariestads kommun ser positivt på att Skövde tar övervägda och strategiska steg för att utvecklas
och stärkas som ort i delregionen Skaraborg. Det är bra för såväl Mariestad som för delregionen i sig att Skövde fortsätter att utvecklas och stärkas.
Mariestads kommun har inget att erinra i sak mot förslag till översiktsplan, men med utgångspunkt från de mellankommunala frågorna föreslår planeringschefen att Mariestads
kommun lämnar frågeställningar och reflektioner på dokumentet enligt upprättat förslag.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-05-26, Förslag till yttrande
ÖP 2025, Skövde kommuns översiktsplan, samrådshandling.
ÖP 2025 Skövde kommuns översiktsplan, Samrådshandling 2011.
Se: http://www.skovde.se/Bygga--Bo/Nyheter-Bygga--Bo/OP2025---samradshandling/
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Miljökonsekvensbeskrivning ÖP 2025, Skövde kommuns översiktsplan, samråd.
Se: http://www.skovde.se/Bygga--Bo/Nyheter-Bygga--Bo/OP2025---samradshandling/
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Skövde kommun
Länsstyrelsen Västra Götaland
Planeringschef Kristofer Svensson
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KS 2011/0188

Avsiktsförklaring om kartläggning för att utveckla turismnäringen i
Norra Skaraborg
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
1. Mariestads kommun godkänner förslag till Avsiktsförklaring om kartläggning av behov
till utvecklingsinsatser och konkreta aktivitetsförslag hos befintliga turistföretag samt
stimulansåtgärder för att få fler företag i turismnäringen i norra Skaraborg m.m.
2. Mariestads kommuns turistchef Lotta Samuelsson kommer under avtalsperioden att, i
allt väsentligt, frigöras från sina ordinarie arbetsuppgifter för att för kommunernas
räkning leda och samordna projektet. Turistchefens lön och övriga kostnader ska under denna period täckas av de medel som gemensamt anslås för projektet.
3. Mariestads kommun kostnad om 80 tkr finansieras av anslagna medel för turism inom
kommunstyrelsens budget 2011.
Bakgrund
Mariestads, Töreboda, Gullspångs samt Karlsborgs kommun är överens om att samarbeta
för att utveckla turismnäringen i de fyra kommunerna. Samarbetet ska bedrivas genom en
gemensam projektledare som ska tillhandahållas av Mariestads kommun.
Syftet med samarbetet är bl.a. att, tillsammans med Västsvenska Turistrådet, kartlägga behov av utvecklingsinsatser och konkreta aktivitetsförslag hos befintliga turistföretag samt
att utverka förslag till stimulansåtgärder för att få fler företag inom turismnäringen i norra
Skaraborg. Uppdragsspecifikation kommer att upprättas i samband med projektstart.
Samarbetet ska regleras i en avsiktsförklaring som omfattar tidsperioden 2011-08-01 t.o.m.
2011-12-31. Projektstarten kan dock komma att senareläggas beroende på projektledarens
förutsättningar. Om så sker förskjuts även sluttidpunkten med motsvarande tidsrymd.
För arbetets genomförande är de fyra kommunerna överens om att dela på kostnaden för
en heltidstjänst som projektledare för tiden. Lönekostnaden inklusive sociala avgifter och
resor m.m. uppskattas till c:a 320 tkr. Kostnadsfördelning sker med en fjärdedel vardera på
respektive kommun. Uppstår behov av ytterligare kommunal medfinansiering får detta beslutas underhand.
Kartläggningen med förslag till aktiviteter m.m. kommer att redovisas för de fyra kommunerna under januari månad år 2012.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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Behandling på kommunstyrelsen
Christer Dalvik (map) samt Marianne Kjellquist (s) tillstyrker arbetsutskottets förslag till
beslut.
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-05-28, Avsiktsförklaring om
kartläggning av behov till utvecklingsinsatser och konkreta aktivitetsförslag hos befintliga
turistföretag samt stimulansåtgärder för att få fler företag i turismnäringen i norra Skaraborg m.m.
Förslag till Avsiktsförklaring om samarbete mellan Mariestads, Töreboda, Gullspångs samt
Karlsborgs kommuner för att utveckla turismnäringen i de fyra kommunerna.
Skrivelse från Västsvenska turistrådet 2011-05-16, Destinationsutveckling – Göta kanalområdet väst.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Turistchef Lotta Samuelsson
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Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Björn Berggren (map) som 1:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Till ny 1:e ersättare efter Björn Berggren beslutar kommunstyrelsen att välja Evert Eklind (map).
Bakgrund
Björn Berggren (map) har begärt att bli entledigad från uppdraget som 1:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen har att välja en ny 1:e ersättare i arbetsutskottet efter Björn Berggren.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Evert Eklind
Björn Berggren
Lönekontoret
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Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Protokoll från den 26 maj 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från den 11 maj 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från den 25 maj 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Mariestad Töreboda Energi AB
Protokoll från den 10 maj 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Protokoll från den 28 april 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund
Protokoll från den 29 april 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Västtrafik AB
Protokoll från årsstämma den 27 maj 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Västtrafik AB
Resultat per mars och prognos 2 år 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________
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Västtrafik AB
Årsredovisning 2010 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-06-16

Anslagsdatum

2011-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2011-07-11
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Ola Blomberg
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