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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 392

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Högskolan Väst. Rapport, Huvudmannaskap för allmän plats – En studie av ansvarsfördelning med fokus på delat huvudmannaskap.
2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Beslut att bevilja Mariestads kommun
statsbidrag om 18 500 kr. för införande av Rakel vid kommunens ledningsplats.
(KS 2013/0171)
3. Inlandsvägen Syd. Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 20142025.
(KS 2013/0256)
4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Skrivelse till SpeedArt Design. Beslut om tillfällig
begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Mariestadsfjärden, Mariestads kommun.
5. Västra Götalandsregionen, miljönämnden. Uppföljning av Smart Energi, Mariestads
kommuns svar på uppföljningen.
(KS 2013/0158)
6. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Ansökan från Sveriges geologiska
undersökning om tillstånd att leda bort högst 30 000 kubikmeter grundvatten per år
från en bergrumsanläggning inom fastigheterna Sanden 2:1 och 2:3 i Gullspångs kommun samt att få släppa ut motsvarande mängd grundvatten per år till Vänern vid en
viss utsläppspunkt.
Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan.
7. Västra Götalandsregionen. Dokument, Regionalt trafikförsörjningsprogram och målbild för tågtrafiken i Västra Götaland.
8. Länsstyrelsen Västra Götaland. Information om att remisstiden för förslag till beslut
om utvidgat strandskydd i f.d. Älvsborgs och Skaraborgs län har förlängts.
9. Förvaltningsrätten i Jönköping. Privatperson har överklagat kommunstyrelsens beslut
att avslå ansökan om färdtjänst. Förvaltningsrätten beslutar att avslå överklagandet.
(KS 2013/0215)
10. Utvecklingsenheten i Mariestads kommun. Beslut att Mariestads kommun avstår från
att yttra sig över utställt förslag till översiktsplan för Säffle kommun. (KS 2012/0386)
11. Boverket. Dokument, Bostadsmarknaden 2013-2014 – med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2013.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-08-29

Sida 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 393

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till internatutbildningen The Art of Participatory Leadership (Konsten att utveckla ett medskapande ledarskap) den 1-3 oktober 2013 i Sigtuna.
2. Regionförbundet Södra Småland. Inbjudan till ”Presentation av höstpropositionen
samt SKLs analys av det ekonomiska läget” den 25 september 2013 i Växjö.
3. Hållbar utveckling väst, Fair trade Sverige. Inbjudan till seminariet ”Fairtrade City – en
möjlighet för din kommun” den 10 oktober i Vänersborg.
4. Sveriges kommuner och Landsting. Inbjudan till konferensen ”En välfungerande och
inkluderande arbetsmarknad, Hur kan vi förbättra arbetsmarknadens funktionssätt?”
den 26 september alternativt 1 oktober 2013 i Stockholm.
5. NTF Skaraborg. NTF Skaraborg fyller 60 år, detta firas med en folkhälso- och trafiksäkerhetsdag den 20 september 2013 i Mariestad.
6. Northern Network on Climate Change m.fl. Inbjudan till “Energy Days in Jokkmokk
Draft Programme 2014 – Make it happen: Eco mobility for the north” den 3-6 februari
2014 I Jokkmokk.
7. Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund m.fl. Inbjudan till
utbildningen ”Från strategi till EU-ansökan – Kompetensutveckling som strategi, nyckeln till lokal och regional utveckling och tillväxt” den 25 oktober samt 14-15 november
2014 i Göteborg.
8. Göteborgsregionens kommunalförbund. Inbjudan till utbildningen ”Ekonomi för politiker” den 3 och 10 december 2013.
9. pwc. Inbjudan till utbildningen ”Utveckla ordförandeskapet i fullmäktige, styrelsen och
nämnden” i Göteborg den 20-21 november 2013.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 394

KS 2013/0207

Information:
Fönsterrenovering som arbetsmarknadsutbildning i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

En arbetsmarknadsutbildning finansieras av statliga medel från arbetsmarknadsdepartementet. Utbildningarna vänder sig till arbetslösa och för att genomföra utbildningar krävs ett
avtal med arbetsförmedlingen. Den som har sådant avtal kan då utforma en utbildning inom
ramen för avtalet med arbetsförmedlingen. Tibro trätekniska centrum har ett ramavtal med
arbetsförmedlingen.
Tibro trätekniska centrum har för avsikt att genomföra en utbildning med inriktning fönsterrenovering. Omfattning planeras att vara åtta månader och inleds med en åtta veckor lång
grundkurs på samma sätt som man normalt inleder varje utbildning inom TTC. Denna
kommer att vara förlagd till Tibro då man där har de maskiner som krävs.
Tidplanen innebär att eleverna kommer att rekryteras under september och att utbilningen
startar 1 oktober 2013. Om man inte lyckas rekrytera några elever så blir det ingen utbildning. Start i Mariestad skulle vara runt 1 december 2013, om utbildningen kommer igång.
TTC har fört upp en förfrågan om huruvida Mariestad kan stå för hyran under inledningen
av utbildningen. Hur lång tid detta är har ännu inte klargjorts utan får anses vara en del i
förhandlingen med tanke på att Mariestad har stort intresse av att utbildningen förläggs till
Mariestad. TTC har redan idag har lokaler i Tibro som är lämpliga för utbildningen. Självfallet så vill man hålla nere sina egna kostander. Innan det är klart att utbildningen startar är
man inte beredd att skriva ett avtal om lokaler. TTC har som tanke att fortsätta med ytterligare utbildningar om det finns elever och staten fortsätter att finansiera utbildningar i motsvarande utsträckning i framtiden.
AME verkstaden har erbjudits som lokal för utbildningen i Mariestad. TTC är klart intresserade av lokalen och tycker att den är lämplig. TTC skulle vara beredda på att svara för underhållet för de maskiner som finns i lokalen och som är lämpliga för utbildningen.
Chefen för AME har inte mandat att efterskänka hyra för lokaler till en part utanför kommunen. Detta förutsätter att Mariestads kommun i den förhandling som kommer, företräds
av en person som har mandat att teckna avtal som innebär en subvention. Om ett sådant
avtal innebär att AME inte får full kostnadstäckning för uthyrda lokaler så måste mellanskillnaden tillföras AME:s budget.
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Ksau § 394 (forts.)
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Underlag för beslut

Skrivelse av rektor Reine Johansson 2013-08-19, Fönsterrenovering som arbetsmarknadsutbildning i Mariestad
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Rektor Reine Johansson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 395

KS 2013/0293

Information: Aktivitetsplan för marknadsföring av Mariestads
kommun som boendeort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Informationsenheten har upprättat en aktivitetsplan för marknadsföring av Mariestads
kommun som boendeort m.m. för år 2013.
Informationschef Christina Herthnek informerar om aktivitetsplanen på arbetsutskottets
sammanträde.
Bakgrund

Aktivitetsplan för marknadsföring, informationsenheten 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Informationschef Christina Herthnek
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 396

KS 2013/0262

Beslut om granskning: Detaljplan för Jubileumsteatern, Mariestads
tätort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Jubileumsteatern ska
granskas enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-16 utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta
en ny detaljplan för Jubileumsteatern. Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt
reglerna i PBL 2010:900.
Detaljplanens syfte är att justera så att planen överensstämmer med befintlig verksamhet.
Idag står jubileumsteatern placerad på mark som enligt stadsplanen ej får bebyggas. Syftet är
även att kunna bygga om och utöka jubileumsteatern med restaurang samt konferensverksamhet.
Planförslaget för Jubileumsteatern har samråtts under sommaren. Inga större synpunkter på
förslaget har inkommit och därför önskar planavdelningen skicka ut planförslaget på
granskning utan några större revideringar sedan samrådsskedet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria
Nilsson 2013-08-26, Förslag till beslut: Detaljplan för Jubileumsteatern, Mariestads tätort.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Maria Nilsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 397

KS 2011/0190

Beslut om antagande: Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund
__________________________________________________________________
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-08-17 utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta
ett förslag till detaljplan för Tjörnudden, Brommösund. Detaljplanens syfte är att möjliggöra
avstyckning av tomtmark för bostadsbebyggelse i form av cirka åtta enfamiljshus. Under
sommaren 2013 har planen för andra gången varit ute på remiss bland myndigheter, sakägare och övriga intressenter och planhandlingarna har sedan reviderats utifrån inkomna
synpunkter.
I tidigare planskeden ingick även del av fastigheten Brommösund 1:3 i planområdet men
denna del har inför antagande separerats från aktuellt planområde och antas som ett separat
ärende i kommunfullmäktige. Planerna separeras åt genom namngivningen Tjörnudden
Norra och Tjörnudden Södra.
Området ligger på västra delen av Torsö, vid Brommösund. Planområdet är cirka 2,6 hektar
stort och utgörs av fastigheten Brommösund 1:63 och Brommösund 1:25 samt delar av
Brommösund 1:3, Brommösund 1:84, Backebolet 1:30 och Fågelö 4:13.
Planområdet finns redovisat i kommunens översiktsplan genom en fördjupning avseende
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Planförslaget ligger inom område 8b, Brommösund. I planen framgår följande om området: Inom planområdet ligger 27 fastigheter bebyggda med
bostadshus. Av dessa bebos ett 10-tal året runt. Området medger en varsam komplettering av bebyggelsen utan
att områdets karaktär förvanskas. Tidigare studier har pekat på ett 15-tal nya tomtplatser för bostäder. Det
vore även värdefullt om det inom området kunde utvecklas mindre hantverk och/eller verksamheter knutna till
fisket. Aktuellt detaljplaneförslag ligger i linje med vad som har bedömts som lämplig ny bebyggelse i området.
I anslutning till planområdet finns en samlad bebyggelse sedan tidigare. Inom planområdet
finns, utöver åkermark, ett befintligt bostadshus med tillhörande uthus samt ett par mindre
fritidshus. Söder om planområdet finns ett par äldre bostadshus. Den nya bebyggelsen blir
samlad i en grupp. Som minsta tomtstorlek föreslås 900 m med största byggnadsarea 200
kvm, varav huvudbyggnad får utgöra 120 kvm. En komplementbyggnad av sjöbodskaraktär
får uppföras på en plats i anslutning till befintlig brygga.
2

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria
Nilsson 2013-08-16, Beslut om antagande: Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund
Justerandes signatur
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Ksau § 397 (forts.)
______________________________________________________

Detaljplan för Tjörnudden, Brommösund, Mariestads kommun, Granskningsutlåtande upprättat av utvecklingsenheten i augusti 2013.
Detaljplan för Tjörnudden, Brommösund, Mariestads kommun, Antagandehandling juni
2013 (reviderad augusti 2013)
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mark- och exploateringschef Erik Randén)
(Planarkitekt Maria Nilsson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 398

KS 2011/0190

Beslut om antagande:
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund
__________________________________________________________________
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-08-17 planenheten i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan för Tjörnudden, Brommösund. Under sommaren 2013 har planen för
andra gången varit ute på remiss bland myndigheter, sakägare och övriga intressenter och
planhandlingarna har sedan reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av tomtmark för bostadsbebyggelse i form
av två enfamiljshus. I tidigare planskeden ingick även området norr om planområdet i planförslag för Tjörnudden, men denna del har inför antagande separerats från aktuellt planområde och antas som ett separat ärende i kommunfullmäktige. Planerna separeras åt genom
namngivningen Tjörnudden Norra och Tjörnudden Södra.
Området ligger på västra delen av Torsö, vid Brommösund. Planområdet är cirka 2,6 hektar
stort och utgörs av fastigheten Brommösund 1:63 och Brommösund 1:25 samt delar av
Brommösund 1:3, Brommösund 1:84, Backebolet 1:30 och Fågelö 4:13.
Planområdet finns redovisat i kommunens översiktsplan genom en fördjupning angående
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Planförslaget ligger inom område 8b, Brommösund. I planen framgår följande om området: Inom planområdet ligger 27 fastigheter bebyggda
med bostadshus. Av dessa bebos ett 10-tal året runt. Området medger en varsam komplettering av bebyggelsen utan att områdets karaktär förvanskas. Tidigare studier har pekat på ett 15-tal nya tomtplatser för
bostäder. Det vore även värdefullt om det inom området kunde utvecklas mindre hantverk och/eller verksamheter knutna till fisket. Aktuellt detaljplaneförslag ligger i linje med vad som har bedömts
som lämplig ny bebyggelse i området.
I anslutning till planområdet finns en samlad bebyggelse sedan tidigare. Inom planområdet
finns, utöver åkermark, ett befintligt bostadshus med tillhörande uthus samt ett par mindre
fritidshus. Söder om planområdet finns ett par äldre bostadshus. Den nya bebyggelsen blir
samlad i en grupp. Som minsta tomtstorlek föreslås 900 m med största byggnadsarea 200
kvm, varav huvudbyggnad får utgöra 120 kvm. En komplementbyggnad av sjöbodskaraktär
får uppföras på en plats i anslutning till befintlig brygga.
2

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria
Nilsson 2013-08-16, Beslut om antagande: Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund.
Justerandes signatur
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Detaljplan för Tjörnudden, Brommösund, Mariestads kommun, Granskningsutlåtande upprättat av utvecklingsenheten i augusti 2013.
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund, Mariestads kommun, Planbeskrivning juni
2013 (reviderad i augusti 2013)
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mark- och exploateringschef Erik Randén)
(Planarkitekt Maria Nilsson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 399

KS 2013/0113

Uppsägning av avtal för Linje 3 Mariestad – Ullervad
__________________________________________________________________
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att omgående säga upp tecknat avtal med Västtrafik AB om
att köpa till linje 3 för stadstrafiken på sträckan Mariestad – Ullervad.
Beslutet sker mot bakgrund av att Västtrafiks områden för Närtrafik har ändrats och
blivit större i augusti 2013. Ändringen beror på att Västtrafik dragit ned linjer med lågfrekvent resande. Hela Ullervad omfattas nu av Närtrafik.
2. Kommunstyrelsen ger planeringschefen i uppdrag att slutföra förhandlingarna med
Västtrafik AB.
3. Kommunstyrelsen ger planeringschefen i uppdrag att, i samverkan med Västtrafik,
kommunicera till invånarna i kommunen hur anropsstyrd trafik fungerar.
Bakgrund

För att möjliggöra resor till och från Ullervad beslutade kommunstyrelsen 2013-05-23 att
köpa till en anropsstyrd linje, linje 3, som från och med december 2013 ska trafikera sträckan Ullervad – Mariestad fem tillfällen per dag, måndag-fredag. Ett avtal med Västtrafik
tecknades i maj-13. Anledningen till tillköpet är att Västtrafik drar ned fyra linjer mellan Mariestad och Ullervad från och med den 18 aug 2013 p.g.a. lågfrekvent resande.
Då Västrafik i början av sommaren reviderade sina Närtrafikkartor visade det sig att Ullervad, efter neddragningen av de lågfrekventa turerna, ligger i ett Närtrafikområde. Detta innebär att från och med den 18 aug 2013 kan man resa med Närtrafik till och från Ullervad. Resorna bekostas av regionen, är anropsstyrda och går fem tillfällen per dag, måndag-lördag.
Linje 3 ska däremot betalas av Mariestads kommun för en årlig kostnad på 105 855 kr.
Med anledningen av att kommunen nu fått information om att det går att åka Närtrafik till
och från Ullervad så anses inte behovet av linje 3 vara lika omfattande. Utvecklingsenheten
föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att inte köpa till linje 3 för att istället låta Ullervad trafikeras av Närtrafik. Om Mariestads kommun beslutar att starta linje 3 i december
2013 kommer inte Ullervad att trafikeras av Närtrafik.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2013-08-16, Uppsägning av avtal för Linje 3 Mariestad – Ullervad
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-05-23 § 113, Linje 3: Anropsstyrd trafik Mariestad – Ullervad.
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Offert om anropsstyrd linje, Mariestad – Ullervad
Karta över Närtrafik i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)
(Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 400

Information: Högskoleplattform Dacapo Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Planeringschef Kristofer Svensson samt utbildningsledare Tomas Qvick informerar om pågående verksamhet inom Högskoleplattformen Dacapo i Mariestad.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Utbildningsledare Tomas Qvick
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 401

KS 2013/0294

Renovering av bassängerna vid Ekuddens utebad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en renovering av bassängerna vid Ekuddens
utebad enligt tekniska förvaltningens förslag.
Renoveringen ska genomföras inom ramen för tekniska nämndens budget för innevarande år
2. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för övriga delar av anläggningen. Åtgärdsplanen ska även innefatta eventuella utvecklingsområden.
Bakgrund

Tekniska Nämnden erhöll 2013-06-14 ett föreläggande från miljö- och byggnadsnämnden
om att snarast lämna ett åtgärdsförslag för att komma tillrätta med defekt inredning i hygienutrymmen vid Ekuddens utebad, t.ex. omklädningsrum, toaletter, våtutrymmen och bastun, samt bassänger. Exempel på defekter är dörrar, väggar, golvbrunnar och golv. Utöver
miljö- och byggnadsnämndens påpekanden konstaterar tekniska förvaltningen att in- och
utvändig belysning är föråldrad och delvis ur funktion samt att befintlig värmeanläggning
måste bytas. Vidare krävs en översyn av utvändig plattsättning.
Renoveringen av bassängerna bör göras snarast efter säsongen, under augusti och september månad år 2013 då fortfarande är uppvärmda. Alternativet är att värma upp bassängerna
under våren 2014 för att genomföra de nödvändiga åtgärderna. Tekniska förvaltningen/nämnden begär därför, som ett första steg i renoveringen av anläggningen, att kommunstyrelsen ska anslå 1 500 tkr för att renovera bassängerna.
Under hösten år 2013 kommer tekniska förvaltningen att upprätta ett åtgärdsprogram för
övriga delar av anläggningen som även innefattar uppskattade kostnader. Därefter kommer
tekniska förvaltningen att begära medel för resterande renovering som kan utföras under
vintern och våren, inför badsäsongen år 2014.
Ärendet kommer att behandlas av tekniska nämndens arbetsutskott 2013-08-27 och tekniska nämnden 2013-09-10.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bosse Theoren
2013-06-28, Renovering av bassängerna vid Ekuddens Utebad, såsom ytskikt, rörstammar
och inlopp.
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Ksau § 402

KS 2013/0288

Ansökan om bidrag till idrottshistorisk dag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan från Vadsbo Idrottshistoriska
Sällskap om bidrag för att genomföra en idrottshistorisk dag.
Christer Dalvik (MAP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap har inkommit med en bidragsansökan om 10 tkr. för
medfinansiering av en ”Idrottshistorisk dag” den 19 oktober 2013 på Karlsholme. Motsvarande ansökan har även skickats till Töreboda och Gullspångs kommuner.
Programmet för den ”Idrottshistoriska dagen” kommer att innehålla en utställning från de
tre MTG-kommunerna samt material från det Idrottshistoriska Sällskapets samlingar. Avsikten är även att delar av utställningen senare ska kunna visas på biblioteken i de tre kommunerna. Programmet innefattar även intervjuer av lokala idrottsprofiler samt en föreläsning av
Ralf Edström. Den ”Idrottshisoriska dagen” ska vara en manifestation över idrottshistorien
i Vadsbo, såväl internationella prestationer som den lokala bredden.
Totalt har det Idrottshistoriska Sällskapet budgeterat 50 tkr för den ”Idrottshistoriska dagen”. Utöver de 30 tkr som ansökts av MTG-kommunerna kommer resterande belopp att
täckas av sponsorer, bidrag från SISU och privatpersoner samt Sällskapets egna medel.
Fritidschefen konstaterar att det idag inte finns några medel reserverade i budgeten för föreningsbidrag för särskilda arrangemang.
Underlag för beslut

Ansökan från Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap om bidrag till Idrottshistorisk dag 2013-0812.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2013-08-14, Ansökan om bidrag
till idrottshistorisk dag.
______________________________________________________

Expedieras till:
Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 403

KS 2013/0295

Representant i samverkansrådet för Tolkförmedling Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Johan Abrahamsson (M) som representant för Mariestads kommun i samverkansrådet för Tolkförmedling Väst.
Bakgrund

I samband med bildandet av Tolkförmedling Väst har kommunens representant i samverkansrådet för Tolkförmedling Väst varit en tjänsteman. Övriga förbundsmedlemmar har
varit och är förtroendevalda ofta med uppdrag som kommunstyrelsens ordförande.
För att lägga representationen från Mariestads kommun på en nivå motsvarande övriga representanters så föreslås att Mariestads kommun utser Johan Abrahamsson (M) till sin representant i samverkansrådet för Tolkförmedling Väst.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2013-08-19, Mariestads kommuns representant i samverkansrådet för Tolkförmedling Väst
– förslag.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tolkförmedling Väst
Johan Abrahamsson
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Ksau § 404

Möte med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott träffade 2013-06-17 delar av barn- och utbildningsnämndens presidium och förvaltningsledning för att diskutera nämndens åtgärder med anledning
av Skolinspektionens föreläggande. Vid mötet beslutades att genomföra ytterligare ett möte
under augusti/september för att diskutera hur arbetet med åtgärder fortgår. Arbetsutskottet
beslutade 2013-06-27 att träffa barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 29 augusti
för att diskutera barn- och utbildningsnämndens arbete med Skolinspektionens föreläggande.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2013-06-05 att barn- och utbildningsnämnden ska diskutera med kommunstyrelsens arbetsutskott om hur uppdrag till förvaltningens tjänstemän ges vid sidan om barn- och utbildningsnämndens beslutsvägar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-27 att bjuda in barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 29 augusti för att diskutera kommunens beredningsprocess.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-05 § 82, Synpunkter på beslut taget av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt utvecklingsledare
Lars Stäring 2013-05-28, Synpunkter på beslut taget av kommunstyrelsens arbetsutskott angående Fönster- och dörrhantverksutbildning som arbetsmarknadsutbildning med lokalisering i Mariestad.
______________________________________________________
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Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Körkortsutbildning på Vårdcollage

Kommunstyrelsens arbetsutskott framförde önskemål om att rektor Maria Appelgren ska
komma till arbetsutskottets sammanträde 2013-09-10 för att informera om körkortsutbildning på Vårdcollage.
______________________________________________________

Kommunens framtida engagemang i West Sweden

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett beslutsunderlag som tydliggör förutsättningarna för kommunens fortsatta engagemang i West Sweden.
______________________________________________________

Revidering av planförslag för Sjöstaden etapp 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett reviderat
planförslag för Sjöstaden etapp 2.
______________________________________________________

Information om avgiftsbelagda parkeringar i centrum

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att återrapportera eventuella
förändringar för avgiftsbelagda parkeringar och gator i centrum.
______________________________________________________

Möte med arvodesberedningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla till ett möte mede arvodesberedningen
fredagen den 6 september kl. 14.00 (alternativt datum är den 13 september).
______________________________________________________

Fritidsfiske och storryssjor i Vänern

Kommunstyrelsens arbetsutskott framförde önskemål om att någon sakkunnig på miljöoch byggnadsförvaltningen ska komma till arbetsutskottets sammanträde 2013-09-10 för att
informera om och diskutera förutsättningarna för fritidsfiske och storryssjor i Vänern.
______________________________________________________

Inbjudan till styrelsen för Företagarna

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att bjuda in styrelsen för Företagarna till arbetsutskottets sammanträde 2013-09-26 då närings och tillväxtfrågor ska diskuteras.
______________________________________________________
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Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från möte med direktionen för Räddningstjänsten
Östra Skaraborg den 22 augusti 2013. Med vid mötet var även Björn Fagerlund (M) samt
Christer Dalvik (MAP).
______________________________________________________

Infrastrukturinformation

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från informationsmöte om infrastruktur den 23 augusti
2013 i Skövde.
______________________________________________________

West Sweden

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med West Sweden den 28 augusti 2013.
______________________________________________________

Brottsförebyggande Rådet

Sture Pettersson rapporterade från möte med brottsförebyggande rådet den 26 augusti
2013.
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ola Blomberg
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