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Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, onsdagen den 3 februari 2016 kl 8:00–11.10

Beslutande

Johan Abrahamsson (M) Ordförande
Marianne Kjellquist (S) 2:e vice ordförande
Henrik Karlsson
(-) Ledamot
Ida Ekeroth
(S) Ledamot
Anders Karlsson
(C) Tjänstgörande ersättare, deltog ej § 44

Övriga deltagare

Jan Hallström
Janne Jansson
Anette Karlsson
Sture Pettersson
Lars Arvidsson
Lotta Hjoberg
Katarina Lindberg
Jonas Eriksson
Pia Svartén
Pia Möller
Jonny Odhner
Stefan Wallenå
Lars Bergqvist
Ola Blomberg

(L)
(S)
(M)
(S)

Ordförande socialnämnden § 37
Vice ordförande socialnämnden § 37
Ordförande utbildningsnämnden § 37
Vice ordförande utbildningsnämnden § 37
Kommunchef
Chef sektor stöd och omsorg § 37
Chef sektor utbildning § 37
Ekonomichef § 37, § 41
Ekonom § 37
Ekonom § 37
Flyktingsamordnare § 37
Chef sektor ledning § 41
Ekonomichef/redovisningschef § 41
Sekreterare

Justerare

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-02-03

Anslagsdatum

2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-02-29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 36

Dnr 2016/00011

Mottagningsenhet och utbildning för nyanlända

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att etablera en mottagningsenhet och utbildning för
nyanlända med följande bemanning och kostnader:
Lärare 4,0

2 000 000

Modersmålslärare/studiehandledning 2,25

920 000

Skolkurator 1,0

590 000

Läromedel

100 000

Inventarier, skollokalutrustning

160 000

IT-verktyg

225 000

Livsmedel

250 000

Kostnaden om totalt 3 891 tkr (11 månader) för år 2016 finansieras genom de statliga
medel för flyktingmottagande m.m. som kommunen har erhållit.
2. Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden ska erhålla ett tillskott om 1 300 tkr år
2016 som kostnadstäckning för den nya fördelningsmodellen. Kostnaden finansieras
genom de statliga medel för flyktingmottagande m.m. som kommunen har erhållit.
3. Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden ska erhålla ett tillskott om 590 tkr år
2016 för att tillgodose behovet skolsköterska inom ramen för mottagningsenheten.
Kostnaden finansieras genom de statliga medel för flyktingmottagande m.m. som
kommunen har erhållit.
Marianne Kjellquist (S) samt Ida Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
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.
Har eleven behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Av programmet ska
framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och
utvärderas. Studiehandledning på modersmål och anpassad studiegång är exempel på åtgärder.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 36

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.
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.
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Ksau § 36

Personal i mottagningsteamet bör bestå av:
-

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

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-01-27 att genomföra ett extra
sammanträde 2016-02-03 för att behandla detta ärende. Socialnämndens och
utbildningsnämndens presidier skulle kallas till sammanträdet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 36
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker utbildningsnämndens förslag till mottagningsenhet med
följande ändringar:
Tjänsten som enhetschef (760 tkr) stryks.
Tjänsten som skolsköterska (590 tkr) stryks.
Tjänsten som ekonomiassisten/administratör (240 tkr) stryks.
Tjänsten inom kostenheten (250 tkr.) stryks.
Hälften av kostnaden (160 tkr.) stryks.
Utbildningsnämnden erhåller därmed totalt 3 891 tkr (11 månader) till en
mottagningsenhet år 2016.
Abrahamsson (M) yrkar vidare att socialnämnden ska få ett tillskott om 1 300 tkr år 2016
som kostnadstäckning för den nya fördelningsmodellen. Vidare ska socialnämnden erhålla
590 tkr år 2016 för att tillgodose behovet skolsköterska inom ramen för
mottagningsenheten.
Marianne Kjellquist (S) tillstyrker utbildningsnämndens förslag till beslut avseende
mottagningsenheten i sin helhet.
Kjellquist (S) tillstyrker även Abrahamssons (M) yrkande om att socialnämnden ska få ett
tillskott om 1 300 tkr år 2016 som kostnadstäckning för den nya fördelningsmodellen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget förslag.
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
Kommunstyrelsen
Expedierats till:
Utbildningsnämnden
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00035

Strategi för Mariestads kommuns flyktingmottagande

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att förhandla med valda
fastighetsägare om ombyggnation av befintliga fastigheter till bostäder.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar förutsättningar och strategier för kommunens
flyktingmottagande under innevarande år.
-

Chefen för sektor utbildning informerar om:

-

Bokslut för utbilningsnämnden år 2015

-

Förväntade kostnader för utbildningsnämnden år 2016.

-

Kostnader och intäkter för asylsökande per barn/elev och år.

-

Kostnader och intäkter för kommunplacerade barn/elev/studerande per år 2016-02-03.

-

Nyanländas rättigheter enligt Skollagen och Skolförordningen.

Chefen för sektor stöd och omsorg informerar om:
-

Förväntade kostnader för ensamkommande flyktingbarn år 2016.

-

Förväntade kostnader för flyktingverksamheten för familjer och ensamstående.

-

Förväntade kostnader för HVB-hem i egen regi 2016.

Chefen för sektor utbildning samt chefen för sektor stöd och omsorg informerar om ett
gemensamt förslag till fördelning av schablonersättning 2016 avseende personer med
permanent uppehållstillstånd (PUT).
Flyktingsamordnare Jonny Odhner informerar om den aktuella flyktingsituationen i
kommunen. Informationen innefattar bl.a. möjliga boenden och bostäder för flyktingar,
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur
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Ksau § 38

Dnr 2016/00036

Strategi för Mariestads kommuns framtida IT-verksamhet

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att det är viktigt förutsättningarna för ITutvecklingen inom skolan prioriteras av IT-nämnden.
Bakgrund

Arbetsutskottet diskuterar kommunens framtida strategi för IT-verksamheten. Ärendet ska
återkomma vid kommande sammanträde med arbetsutskottet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Justerandes signatur
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Dnr 2015/00179

Demonstrationsplats Mariestad - Alternativ finansiering av tre
helelektriska fordon

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att leasa tre helelektriska fordon av Coman
Manufacturing AB.
2. Arbetsutskottet reviderar därmed tidigare beslut § 530/2015 om att köpa tre
helelektriska fordon av Coman Manufacturing AB till en kostnad om totalt 7 600 tkr
plus moms.
Nettokostnaden beräknades uppgå till 3 000 tkr plus moms efter beviljat bidrag från
Energimyndigheten eller motsvarande samt att nettoinvesteringen om 3 000 tkr skulle
belasta investeringsbudget år 2016, konto kommunstyrelsen till förfogande.
3. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att slutförhandla ett leasingavtal för
undertecknande.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-16 att, som en del av en industriell förnyelse etablera
”Demonstrationsplats Mariestad” vilket innebär en testmiljö för hållbara lösningar (s.k.
Smart mobility) innehållande eldriven busstrafik, eldrivna transportfordon samt lager- och
logistikfunktioner i anslutning till denna.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-14 att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott
att beställa tre elfordon inom ramen för projektet ”Demonstrationsplats Mariestad”.
Kostnaden för fordonen skulle finansieras genom anslaget kommunstyrelsens medel till
förfogande i investeringsbudget 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-12-23 att beställa tre helelektriska fordon
av Coman Manufacturing AB för den s.k. prototypfasen till en kostnad av totalt 7 600 tkr
plus moms. Nettokostnaden beräknades uppgå till 3 000 tkr plus moms efter beviljat
bidrag från Energimyndigheten eller motsvarande. Nettoinvesteringen om 3 000 tkr skulle
belasta investeringsbudget år 2016, konto kommunstyrelsen till förfogande.
Arbetsutskottet gav kommunchefen i uppdrag att slutförhandla avtalet inför
undertecknande.
I samband med att kommunchefen slutförhandlade avtalet diskuterades även
förutsättningarna för Mariestads kommun att leasa de tre fordonen. Då kommunen i övrigt
leasar denna typ av fordon föreslår kommunchefen att kommunstyrelsen ska återta tidigare
beslut om köp till förmån för leasing.
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-03

Sida 10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 39
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-02-02, Demonstrationsplats
Mariestad – Alternativ finansiering av tre helelektriska fordon.
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist
Upphandlare Camilla Sundler
Projektledare Ulrika Lindahl
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00048

Förvärv av stationshuset

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska köpa
stationshuset till en kostnad av 4 750 tkr. Köpet finansieras genom kommunstyrelsens
investeringsmedel till förfogande år 2016.
Syftet med förvärvet av fastigheten är skapa en attraktiv miljö för resenärer och
besökare till Mariestad.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag till vilka
åtgärder som ska vidtas i stationshuset med närområde för att skapa en attraktiv miljö.
Bakgrund

Det har under ett stort antal år, företrädesvis vintertid, varit omfattande problem med bl.a.
skadegörelse, stölder, bråk, alkoholförtäring, och drogförsäljning i stationshuset. För att
komma tillrätta med problemen har kommunen bl.a. försökt att etablera ett samarbete med
fastighetsägaren. Detta samarbete har dock inte fungerat optimalt. Kommunen har även
försökt att vidta åtgärder på egen hand. Vissa av åtgärderna har visat ett positivt resultat
under en kortare period men ovan nämnda problem har ständigt återkommit.
Under de senaste månaderna har problemen eskalerat med bl.a. skadegörelse och hot. Den
destruktiva miljön har även attraherat en ny grupp ungdomar i högstadieåldern.
Kommunen har svårt att vidta hela den bredd av årgärder som krävs för att komma tillrätta
med problemen då kommunen inte äger fastigheten.
Kommunen har vid tidigare tillfälle diskuterat förutsättningarna för ett köp av fastigheten.
Det har dock visat sig att fastighetsägaren har begärt ett orimligt högt pris. I samband med
att problemen med bl.a. skadegörelse har eskalerat har fastighetsägaren framfört att han är
beredd att sälja fastigheten till ett avsevärt lägre pris jämfört med vad som begärts vid
tidigare tillfälle.
Kommunchefen har förhandlat med fastighetsägaren om ett köp av stationshuset.
Förhandlingarna har resulterat i ett avtalsförslag i vilket kommunen övertar fastigheten
med omedelbar verkan till en kostnad om 4 750 tkr.
Syftet med förvärvet av fastigheten är skapa en attraktiv miljö för resenärer och besökare
till Mariestad.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förvärv av stationshuset.
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00049

Kommunstyrelsens ekonomiska resultat 2015

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om kommunstyrelsens ekonomiskaresultat år
2015. Kommunstyrelsens verksamheter visade ett överskott om 20 tkr år 2015.
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist informerar om bokslutet för Mariestads
kommun (exkl. de kommunala bolagen) år 2015. Bokslutet visar ett överskott om ca 6 000
tkr år 2015.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå

Justerandes signatur
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Dnr 6648

Ändring av datum för sammanträde med kommunstyrelsens
arbetsutskott

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att flytta arbetsutskottets sammanträde från
onsdagen den 20 april till tisdagen den 19 april, sammanträdesrum Torsö.
Bakgrund

Då arbetsutskottets ordförande inte har möjlighet att delta vid arbetsutskottets
sammanträde den 20 april föreslås att sammanträdet flyttas till den 19 april.
Expedierats till:
Sekreterare Ola Blomberg

Justerandes signatur
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Dnr 3384

Information på sammanträdet
Process för revidering av ägardirektiv

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger administrative chefen i uppdrag att upprätta ett
underlag för revidering av ägardirektiven till de kommunala bolagen. Underlaget ska
därefter överlämnas till de politiska partierna för synpunkter/revidering.
Expedierats till:
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur
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Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Redovisning av budget och ekonomiska rapporter

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger ekonomichefen samt ekonomichefen/
redovisningschefen i uppdrag att tillse att samtliga nämnder redovisar budget och
ekonomiska rapporter på ett likvärdigt sätt.
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur
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