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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 492

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Synpunkter från Gothenburg Sluls Group AB till Mark- och miljööverdomstolen med
anledning av Göteborgs stads ansökan om ny Göta älvbro (Hisingsbron), mål nr M
8396-14.
(KS 2014/364)
2. Västra Götalandsregionen, Patientnämndernas kansli. Information om förändrad organisation för patientnämnderna i Västra Götalandsregionen.
(KS 2014/384)
3. Migrationsverket. Information om att Migrationsverket kommer att öppna ett boende
för asylsökande i Väring.
(KS 2014/379)
4. Brottsförebyggande Rådet. Information till kommunstyrelsens ordförande, Förebygg
brott i kommunen.
5. Töreboda kommun, kommunstyrelsens utvecklingsutskott. Beslut att överlämna frågan
om revidering av reglementet för miljö- och byggnadsnämnden till diskussion MTG
Skaraborgs styrgrupp.
6. Lugnås PRO. Skrivelse avseende markutredning och bebyggelse av familjeboende och
äldreboende i Lugnås.
______________________________________________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 493

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Myndigheten för delaktighet. Inbjudan till Delaktighetsdagen 2014 den 10 december i
Stockholm.
______________________________________________________

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 494

KS 2014/176

Prognos 4 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner prognos 4 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 4 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
Underlag för beslut

Prognos 4 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 495

KS 2014/175

Prognos 4 år 2014 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidiet i socialnämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras
vid arbetsutskottets sammanträde 2014-11-19.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 4 år 2014 för Mariestads kommun.
Underlag för beslut

Prognos 4 år 2014 för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 496

KS 2014/402

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning gällande delegationsuppdrag inom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjutsfrågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Delegat för delegationsuppdrag nr 48 gällande Färdtjänst ändras:
Från Färdtjänsthandläggare/Enhetschef inom äldreomsorgen
Till Trafiksamordnare, Skolskjutshandläggare, Chef utvecklingsenheten
2. Delegat för delegationsuppdrag nr 49 gällande Riksfärdtjänst ändras:
Från Färdtjänsthandläggare/Enhetschef inom äldreomsorgen
Till Trafiksamordnare, Skolskjutshandläggare, Chef utvecklingsenheten
3. Delegat för delegationsuppdrag nr 53 gällande Skolskjutsfrågor ändras:
Från Färdtjänsthandläggare/Enhetschef inom äldreomsorgen
Till Trafiksamordnare, Skolskjutshandläggare, Chef utvecklingsenheten.
4.

Kommunstyrelsen beslutar även att genomföra följande förtydliganden under rubriken
”Övrigt på sidan 6: Om kommunchefen har förhinder, beslutar chefen för sektor ledning (tidigare stadsjuristen) i kommunchefen ställe.

Vidare införs rubriken ”Delegats ställning när beslut överklagas” med följande text: Det är
delegaten som yttrar sig på kommunens vägnar när beslut har överklagats. Delegat äger
även rätt att överklaga beslut av överinstans.
Bakgrund

Gällande delegation för beslut inom uppdragen färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjutsfrågor behöver ändras. Orsaken till ändringen är att det behövs fler delegater än idag för att
minska kommunens generella sårbarhet vid ledighet och sjukdom samt undvika jävsfrågor
vid denna myndighetsutövning.
Underlag

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-10-27,
Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning gällande delegationsuppdrag inom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjutsfrågor.
Delegationsordning – Kommunstyrelsen, KS § 4/12, Förteckning över ärenden som avgörs
med stöd av delegerad beslutanderätt.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 497

KS 2014/339

Samverkan och samordning av besöksmålet Göta kanal 2015-2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska medverka i den av Kanalbolaget
föreslagna satsningen med 100 tkr/år under perioden 2015-2017. Det är samma belopp
som kommunens tidigare engagemang. Mariestads kommun förutsätter att Karlsborg och
Töreboda bidrar till satsningen med samma belopp.
Kostnaden för projektperioden finansieras genom kommunstyrelsens budget för näringsliv
och turism, ansvar 1051, vht 402 20.
Bakgrund

AB Göta kanalbolag har efterfrågat kommunens intresse av att medverka i den gemensamma satsningen ”Samverkan och samordning av besöksmålet Göta kanal 2015-2017”.
Kostnaden för medverkan uppgår enligt AB Göta kanalbolags förslag till 150 tkr per kommun och år under en treårsperiod.
Sedan starten av samarbetet Längs Göta kanal år 1999 har besöksmålet Göta kanal haft en
mycket positiv utveckling, främst avseende företag och ökningen av antalet landturister.
Under perioden 2012-2014 har företagsnätverket Officiell Partner Göta kanal etablerats och
utvecklats, en satsning som inte hade varit möjlig utan den samverkan längs Göta kanal. Nu
vill Kanalbolaget bygga vidare på den gemensamma utvecklingen av besöksmålet Göta kanal i en ny treårsperiod.
Turismchefen och samhällsbyggnadschefen framhåller i en skrivelse att det är viktigt att vi
även fortsättningsvis tar gemensamt ansvar för besöksmålet Göta kanal som är ett av Sveriges starkaste varumärken. Kommunerna Mariestad, Töreboda, Karlsborg och Gullspång
samverkar inom besöksnäringen och finansierar redan en affärsutvecklartjänst om 50 procent. Av den anledningen anser turismchefen och samhällsbyggnadschefen att det är rimligt
att kostnaden för den gemensamma satsningen ligger kvar på 100 tkr som tidigare. Töreboda kommun har beslutat att bidra med 100 tkr/år under projektperioden.
Underlag

Skrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson samt turistchef Lotta
Samuelsson 2014-10-14, Samverkan och samordning av besöksmålet Göta kanal 2015-2017.
Skrivelse från AB Göta kanalbolag 2014-09-16, Samverkan och samordning av besöksmålet
Göta kanal 2015-2017.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Töreboda kommun, Gullspångs kommun, Karlsborgs kommun)
(Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson, Turistchef Lotta Samuelsson)
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 498

KS 2014/325

Beslut om samråd för detaljplan Torsö skola m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Torsö skola m.m.
samråds enligt enkelt förfarande.
Bakgrund

Syftet med detaljplan för Torsö skola m.m. är att tillåta befintlig skolbebyggelse som enligt
tidigare detaljplan delvis ligger på så kallad prickmark, vilket innebär att den egentligen ej får
bebyggas. Samtidigt möjliggörs boende i samlingslokalen på fastigheten Nolby 9:1.
Kommunstyrelsen godkände 2012-05-24 upprättat köpekontrakt med Torsö Skärgårdsskola
där kommunen överlät del av fastigheteten Hässlestad 1:22. I köpekontraktet står följande:
”Parterna är medvetna om att befintlig bebyggelse delvis strider mot gällande detaljplan. Det är kommunens
intention att vid behov starta ett planarbete. Kommunen står för kostnaden kopplad till detta.”.
Den preliminära tidplanen för den förestående detaljplaneprocessen är följande:
- Beslut om samråd, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-05.
- Samråd, 2014-11-06 till och med 2014-12-05.
- Beslut om godkännande, Kommunstyrelsens arbetsutskott, januari/februari 2015.
- Beslut om antagande, Kommunstyrelsen, februari 2015.
- Laga kraft, mars 2015.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik samt planarkitekt Hanna Asp
2014-10-24, Beslut om samråd för detaljplan Torsö skola mm.
Detaljplan för Torsö skola m.m. Samrådshandling november 2014.
Detaljplan för Torsö skola m.m. Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik
Planarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 499

KS 2014/403

Information: Pågående arbete med utvecklingsplan för Sjötorp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2013-04-11 fem mål som syftar till att bidra till Vision Mariestad
2030. Ett av målen är att upprätta en utvecklingsplan för Sjötorp med inriktning boende
och besöksmål.
Under vår och sommar 2014 har företagare och föreningar informerats om det pågående
arbetet med framtagande av utvecklingsplanen. Under perioden har informella samtal och
diskussioner förts med företagare och representanter för föreningar i Sjötorp.
En workshop genomfördes 2014-10-22 i Sjötorps bygdegård med syfte att samla synpunkter och utvecklingsförslag från boende, verksamma och övriga intressenter i Sjötorp.
Workshopen lockade ca 50 personer med varierande bakgrund och åldrar.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Adam Johansson 2014-10-24,
Förslag gällande utveckling av Sjötorp som besöksort.
Förslag gällande utveckling av Sjötorp som boendeort.
______________________________________________________ .

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 500

KS 2014/385

Nybyggnation av servicebostäder för personer med behov av stöd
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet återremitteras för att använda sig av
projektmodellen inför vidare behandling av ärendet och att man samtidigt tar ett helhetsgrepp i frågan.
Bakgrund

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har utfört tillsyn på servicebostäderna Mariegärdesväg 5, Mariegärdesväg 9, Akaciastigen 16 samt Vasavägen 3. Dessa servicebostäder är
behovsprövande och beviljade enligt LSS 9 § punkt 9. RÖS har funnit omfattande brister i
brandskyddet på samtliga av ovanstående servicebostäder.
En genomförd utredning visar att kraven på att åtgärda bristerna är så omfattande att verksamheten förordar att nya servicebostäder byggs. Dessa bostäder ska byggas i ett plan och
vara centralt beläget. Varje servicebostad bör omfatta tio lägenheter samt en baslägenhet.
Utredningen innefattar även en tidsplan/rangordning i vilken ordning servicebostäderna ska
ersättas.
Socialnämnden beslutade 2014-10-14 att föreslå kommunstyrelsen om att genomföra en
upphandling för att bygga fem servicebostäder. De nya servicebostäderna ska ersätta de servicebostäder som har omfattande brister i brandskyddet.
Socialnämnden konstaterade även att avsikten är att servicebostäderna ska byggas och ägas
av extern aktör för att socialnämnden sedan ska hyra lägenheterna, som ska hyra ut i andra
hand till brukare som beviljats bostad enligt LSS.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) tillstyrker intentionen att tillskapa nya servicebostäder för personer
med behov av stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kjellquist
(S) yrkar vidare att sektor samhällsbyggnad får i uppdrag att titta vidare på möjliga placeringar av servicebostäder.
Ida Ekeroth (S) tillstyrker Kjellquists förslag.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet återremitteras och att man använder
sig av projektmodellen inför vidare behandling av ärendet och att man samtidigt tar ett helhetsgrepp i frågan.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 500 (forts.)
______________________________________________________

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2014-10-14, Servicebostäder enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 9.
Skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg, 2014-09-24, Servicebostäder enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § punkt 9 (LSS).
Skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg och fastighetschef Bo Theorén, 2014-09-22,
Servicebostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § punkt 9 (LSS).
Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2013-09-19, Brandskyddet för bostäder med
särskild service för vuxna enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
på Mariegärdes väg 5 och 9.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Socialchef Lotta Hjoberg
Fastighetschef Bo Theorén

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 501

KS 2014/35

Begäran från socialnämnden om utökad budgetram för år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att socialnämndens begäran om utökad budgetram ska beaktas i samband med att budgeten behandlas.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 om drift- och investeringsbudget för år 2015
samt flerårsplan för åren 2016-2017. Kommunstyrelse och nämnder har därefter att besluta
om internbudget för nästkommande år för sina respektive verksamheter.
Socialnämnden beslutade 2014-10-14 att anta internbudgeten för Vård- och omsorg och
Individ- och familjeomsorg samt att besluta om nödvändiga åtgärder för att komma i balans
med tilldelad budgetram.
Socialnämnden beslutade vidare att hos kommunstyrelsen äska om utökad ram med 5 000
tkr till budget 2015 för individ- och familjeomsorgens verksamhet.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att socialnämndens begäran om utökad budgetaram ska beaktas i samband med att budgeten behandlas.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt yrkandet.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2014-10-14 § 137, Budget 2015 – Vård- och omsorg
samt Individ- och familjeomsorg.
Skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg och ekonomerna Annica Olsson och Pia
Möller, 2014-09-24, Budget 2015- Vård och Omsorg samt Individ och familjeomsorg.
Socialnämndens budget 2015, upprättad av ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller.
Skrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg och IFO-chef Anette Karlsson, 2014-10-06,
Sektorchefens förslag till beslut.
Reviderad budget för Individ- och familjeomsorg, upprättad av ekonom Pia Möller, 201410-03.
Underlag till Alliansens budget 2015, 2014-10-14.
______________________________________________________

Expedieras till: Socialnämnden, Ekonomichef Maria Vaziri, Ekonomienhetschef Jonas Eriksson
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 502

KS 2014/187

Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till reviderad förbundsordning för
Tolkförmedling Väst att gälla från och med 2015-01-01, med följande ändring:
-

§ 5 Delen om att förbundsdirektionen ska bestå av 28 ledamöter och 28 ersättare
där varje medlemskommun utser en ledamot och en ersättare tas bort.
Kommunalförbundet föreslås istället behålla befintligt/ursprungligt antal ledamöter
och ersättare i avvaktan på den analys som ska göras under 2015 av om Tolkförmedling Väst även framgent ska ledas av en förbundsdirektion eller om en organisationsförändring bör ske och istället skapa ett förbundsfullmäktige med en styrelse.

2. Kommunfullmäktige föreslår att Tolkförmedling Västs innestående kaptial betalas
ut till befintliga medlemskommuner innan nya medlemmar tillkommer i kommunalförbundet.
3. Mariestads kommun förutsätter att den befintliga administrativa verksamhet som
idag finns i Borås, Trollhättan, Uddevalla och Mariestads kommuner och bedrivs åt
Tolkförmedling Väst kommer att bibehållas.
Bakgrund

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund bildat av Västra Götalands läns landsting
samt kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla, med uppdrag
att driva språktolkförmedling i gemensam offentlig regi. Förbundet har varit i drift sedan
2014-04-01.
Enligt 20 § Förbundsordning för Tolkförmedling Väst kan ytterligare kommun som önskar
bli medlem i kommunalförbundet lämna ansökan till förbundsdirektionen, som yttrar sig
och överlämnar ärendet till förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har
antagits när samtliga förbundsmedlemmar antagit en ny förbundsordning som anpassats till
det nya antalet medlemmar.
Samrådet för Tolkförmedling Väst har ställt sig bakom förslag från förbundsdirektionen att
ta in flera medlemmar i förbundet.
Tolkförmedling Väst har fått medlemsansökningar från 19 kommuner inom Västra Götaland. Förbundsdirektionen föreslår att samtliga dessa kommuner blir medlemmar i förbundet fr.o.m. 2015-01-01.
Flertalet av de ansökande kommunerna köper redan idag till största del sina tolktjänster från
Tolkförmedling Väst, vilket innebär att det inte får några negativa konsekvenser för befintliga medlemmar att ta in ytterligare medlemskommuner.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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2014-11-05
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 502 (forts.)
______________________________________________________

De nya medlemmarna ska, som andelskapital, betala 1 kr per kommuninvånare per den 31 december 2013 samt en administrativ avgift om 25 000 kr i samband med inträdet i förbundet.
Tolkförmedling Västs verksamhet finansieras helt av intäkter från kunder för utförda språktolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden till tolkar vid utförande
av dessa tjänster.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen är förbundets
beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Förbundet kommer att fortsätta att ledas av en förbundsdirektion även med utökat antal medlemmar. Varje medlem
utser en ordinarie ledamot och en ersättare.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget till
reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst men att § 5 i förbundsordningen, delen
om att förbundsdirektionen ska bestå av 28 ledamöter och 28 ersättare där varje medlemskommun utser en ledamot och en ersättare tas bort. Kommunalförbundet föreslås istället
behålla befintligt/ursprungligt antal ledamöter och ersättare i avvaktan på den analys som
ska göras under 2015 av om Tolkförmedling Väst även framgent ska ledas av en förbundsdirektion eller om en organisationsförändring bör ske och istället skapa ett förbundsfullmäktige med en styrelse.
Abrahamsson (M) yrkar vidare att Tolkförmedling Västs innestående kapital betalas ut till
befintliga medlemskommuner innan nya medlemmar tillkommer i kommunalförbundet.
Abrahamsson (M) yrkar även att Mariestads kommun förutsätter att den befintliga administrativa verksamhet som idag finns i Borås, Trollhättan, Uddevalla och Mariestads kommuner
och bedrivs åt Tolkförmedling väst kommer att bibehållas.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förbundschefen för Tolkförmedling Väst Karin Martinsson 2014-1020, Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst.
Förslag till reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst.
Protokollsutdrag från sammanträde med Tolkförmedling Väst 2014-10-23 § 127, Revidering
av förbundsordning
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tolkförmedling Väst), (Redovisningschef Lars Bergqvist)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 503

KS 2014/257

Begäran om ytterligare investeringsmedel för projektet Maria Nova
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att utöka tekniska nämndens investeringsbudget med 800 tkr för
att genomföra föreslagna investeringar på Maria Nova under innevarande år.
Investeringen belastar kommunstyrelsens investeringspott till förfogande.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att komplettera och utveckla bakgrundsbeskrivningen i ärendet inför kommunstyrelsens behandling.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att investera totalt 12 000 tkr i projektet Maria
Nova.
Projektet har utvecklats på ett bra sätt tillsammans med berörda verksamheter och har blivit
något mer omfattande än den första bedömningen angav och med anledning av detta behövs ytterligare 800 tkr för att finansiera köksutrustning, nytt ventilationsaggregat samt ombyggnad i undercentral.
Tekniska nämnden kommer att behandla ärendet 2014-11-11. Förslaget till beslut är att föreslå kommunfullmäktige att avsätta ytterligare 800 tkr som investeringsmedel för projektet
Maria Nova under innevarande år.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bosse Theorén
2014-10-17, Begäran om ytterligare investeringsmedel för projektet Maria Nova.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-11-05

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 504

KS 2014/404

Inrättande av kulturutskott under kommunstyrelsen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetstutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att underlaget ska kompletteras med ett förtydligande kring hur det
tänkta utskottet ska formalisera kontakterna med kulturföreningarna.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-10-22 kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till hur kultur- och fritidsfrågorna kan organiseras inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Uppdragets inriktning är att kulturnämnden ska upphöra inför nästa mandatperiod
samt att kultur- och fritidsfrågorna fortsättningsvis ska organiseras i ett nyinrättat kulturoch fritidsutskott. Uppdraget överlämnades till administrativa enheten för beredning.
Beslutar kommunstyrelsen att avveckla kulturnämnden till förmån för ett kultur- och fritidsutskott under mandatperioden 2014-2018 ska följande förutsättningar beaktas:
Politisk organisation
Kommunstyrelsens reglemente ska ändras och kompletteras så att följande förutsättningar
möjliggörs:
-

Utskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare som tillika är ledamöter eller
ersättare i kommunstyrelsen.

-

Ordförande i utskottet är tillika kommunstyrelsens ordförande.

-

Det ska inte utgå något särskilt arvode, utöver ordinarie timarvode, för utskottets ledamöter.

Kommunstyrelsens delegationsordning ska ändras och kompletteras så att följande förutsättningar möjliggörs:
-

Kommunstyrelsens delegationsordning ska revideras så att det nya utskottet får en delegation som motsvarar reglementet för nuvarande kulturnämnd. Utskottets delegation
ska även innefatta de fritidsärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att
besluta om enligt gällande delegationsordning.

-

Kultur- och fritidsutskottet delegation ska inte omfatta förändringar av strukturell- eller
organisatorisk art.

-

Kulturchefens och fritidschefens delegation ska revideras utifrån den nya organisationen.

Utskottet ska sammanträda en gång i månaden på eftermiddagen samma dagar som kommunstyrelsens arbetsutskott har sitt andra möte i månaden (halvdagsmötet).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 504 (forts).
______________________________________________________

Tjänstemannaorganisation
-

Chefen för sektor ledning är föredragande i kultur- och fritidsutskottet samt ansvarig
för ärendeberedning.

-

Kommunchefen, chefen för sektor ledning samt kommunsekreteraren utgör beredning
inför utskottets sammanträden.

-

Kulturchefen och fritidschefen är ansvariga för beslutsunderlagen från respektive avdelning.

Kommunchefens förslag till beslut i arbetsutskottet

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett kulturutskott inom styrelsens ansvarsområde. Kulturchefen är föredragande i utskottet.
Beslutet innebär att det inte kommer att tillsättas en kulturnämnd under mandatperioden 2014-2018 samt att kulturnämndens uppdrag överförs till kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett förslag till komplettering av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning för att tillskapa ett
kulturutskott inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Abrahamsson (M) yrkar vidare att ärendet ska kompletteras med ett förtydligande kring hur
det tänkta utskottet ska formalisera kontakterna med kulturföreningarna.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp de egna yrkandena till beslut och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt yrkandena.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri, administrativ chefen Ola
Blomberg samt kommunsekreterare Malin Eriksson 2014-10-22, Inrättande av kultur- och
fritidsutskott under kommunstyrelsen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)
(Administrativ chefen Ola Blomberg)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 505

KS 2014/405

Samarbetsavtal mellan Mariestads kommun och Mariestads
Båtallians
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat samarbetsavtal med Mariestads Båtallians i enlighet
med fritidschefens förslag.
Bakgrund

Kommunchefen har givit fritidschefen i uppdrag att, i samverkan med gatuchefen, upprätta
förslag till samarbetsavtal med Mariestads Båtallians.
I arbetet med avtalet har, utöver gatuchefen, även chefen för sektor samhällsbyggnad samt
tekniska chefen medverkat. Båtalliansen har deltagit i arbetet med sina fyra språkrör.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-10-24, Samarbetsavtal mellan Mariestads kommun och Mariestads Båtallians.
Förslag till Samarbetsavtal mellan Mariestads kommun och Mariestads Båtallians.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Tekniska chefen Åke Lindström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 506

KS 2014/406

Drift- och skötselavtal för Snapens friluftsgård och Snapens
spårsystem med elljusspår
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till drift- och skötselavtal för Snapens friluftsgård och Snapens spårsystem samt elljusspår med Mariestads Friluftsklubb.
Avtalsersättningen finansieras ur fritidsavdelningens budget för drift och skötselavtal.
Bakgrund

Det gamla avtalet med Mariestads Friluftsklubb löper ut vid årsskiftet och då friluftklubben
har anmält intresse av att även fortsättningsvis ansvara för drift och skötsel av anläggningen
har gemensamma avtalsförhandlingar resulterat i upprättat förslag till avtal.
Med ett nytt avtal får kommunen ett drift- och skötselavtal med MFK som innebär ett förtydligande av kommunens och MFK:s ansvarsfördelning för skötseln och driften av anläggningen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-10-24, Drift- och skötselavtal för
Snapens friluftsgård och Snapens spårsystem med elljusspår.
Förslag till Drift- och skötselavtal för Snapens friluftsgård och Snapens spårsystem med elljusspår.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 507

KS 2014/394

Begäran om avgångsersättning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Christer Dalvik (MAP) pension enligt reglerna för
dessa i Pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bakgrund

Christer Dahlvik (MAP) har i samband med att han avgår som deltidsarvoderad förtroendevald begärt visstidspension alternativt avgångsersättning enligt reglerna för dessa i Pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Reglerna om avgångsersättning finns i Bestämmelser om pensions och avgångsersättning
för förtroendevalda, PBF, och antogs av Mariestads kommun 2002-09-23, Kf § 82.
Eventuell visstidspension utges från avgången intill den månad fr.o.m. vilken ålderspension
enligt den förtroendevaldes ansökan skall utges, dock längst intill den månad varunder den
förtroendevalde fyller 67 år.
Ersättningen beräknas av KPA och administrationen hanteras av MTGK-Löner i Hova.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2014-10-28, Avgångsersättning – begäran om.
______________________________________________________

Expedieras till:
Personalchef Stefan Wallenå
Christer Dalvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 508

KS 2014/410

Information: Vuxenutbildning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Utbildningschef Katarina Lindberg och rektor för gymnasiet och vuxenutbildningen Maria
Appelgren informerar om vuxenutbildningen i Mariestad och den nya satsningen ”Yrkesutbildning Skaraborg” som är ett samverkansarbete/forum för vuxenutbildning i Skaraborg.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Utbildingschef Katarina Lindberg
Chef för gymnasium och vuxenutbildning Maria Appelgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 509

KS 2014/407

Information:
Stöd till föreningen Kriminellas Revansch i samhället (KRIS)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kamratföreningen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) är en nationell förening där
medlemmarna främst utgörs av f.d. kriminella och missbrukare. Syftet med verksamheten är
att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger
genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk.
Det finns i vissa föreningar, Unga KRIS, som arbetar uppsökande med ungdomar som befinner sig i farozon för utanförskap.
Under 2014 har föreningen KRIS börjat etablera sig i Mariestads kommun genom att bilda
en ideell lokalförening. Initiativtagare och ordförande i föreningen är Peter Lundh. Peter
Lundh har egna erfarenheter av kriminalitet och missbruk men är drogfri sedan ca nio år
och har under sju år arbetat med missbrukare, bl.a. inom KRIS och på ett behandlingshem.
KRIS – Mariestad vill skapa en mötesplats för människor som vill bryta sitt gamla liv med
missbruk och/eller kriminalitet och kommer att starta upp ett kontaktmannaskap för de
som återvänder till Mariestad från behandlingshem eller kriminalvårdsanstalter eller som ett
komplement till kommunens övriga stödinsatser. Föreningen planerar även att starta upp ett
Unga KRIS för att bidra till att unga inte slås ut i missbruk och eller/kriminalitet.
I dialog med föreningen har även ordföranden som förslag att förlägga viss tid av den uppsökande verksamheten till väntsalen i resecentrum för att motivera de personerna där att
ändra sin livsföring eller åtminstone inte störa andra resenärer.
Föreningen söker nu ekonomiskt stöd hos kommunen för att kunna starta sin verksamhet.
Stödet behövs för att ha en anställd projektledare anställd samt budget för verksamheten.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av IFO-chefen Anette Karlsson 2014-10-28, Ansökan om verksamhetsbidrag från föreningen Kriminellas revansch i Samhället.
Skrivelse upprättad av IFO-chefen Anette Karlsson 2014-10-28, Ansökan om ekonomisk
starthjälp - Kriminellas revansch i Samhället.
______________________________________________________

Expedieras till:
IFO-chef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 510

Näringslivs- och utvecklingsfrågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

UngDrive

Joakim Sjöblom från Mina Tjänster Sverige AB informerar om ”UngDrive” som är utbildningskoncept för unga entreprenörer som riktar sig till gymnasieungdomar i åk 1 och 2.
Konceptet erbjuds till bland annat kommuner som ett komplement till de traditionella ferieeller sommarjobben.
______________________________________________________

Bredbandsutbyggnad

Projektledare Anders Johansson informerar om det pågående projektet avseende bredbandsutbyggnad på landsbygden inom Mariestad och Töreboda kommuner.
______________________________________________________

Näringslivsgala

Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson informerar om planeringen inför näringslivsgalansom är planerad till den 7 maj. Eventet kommer hållas på Jubileumsteatern och tanken är
att man på galan bland annat ska dela ut priser för ”Årets företagare” och ”Årets butik”.
______________________________________________________

Industrins strukturomvandling

Näringslivschef Mats Widhage informerar om näringslivssenhetens ständigt pågående arbete med företagsetableringar i Mariestad kommun.
______________________________________________________

Trafikverkets förarprovskontor i Mariestad

Näringslivschef Mats Widhage och mark- och exploateringsingenjör Andreas Thorstensson
informerar om bana för manöverprov för MC. På grund av ökade säkerhetskrav krävs en
upprustning av banan och Trafikverkets förarprovskontor i Mariestad har därför vänt sig
Mariestads kommun med en undran om kommunen har möjlighet att finansiera en upprustning av banan. Trafikverket har även behov av en manöverbana för BE-körkort och
mark- och exploateringsenheten tittar på möjliga platser för detta.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Information på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Inre hamnen (gestaltning, upplåtelsefrågor med mera)

KS 2011/28

Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik och mark- och exploateringschef Erik Randén informerar om det pågende arbetet med gestaltning av inre hamnen. För att göra hamnen ännu
mer attraktivt tas ett helhetsgrepp på området och som ett led i detta gör man ett skissarbete
som beräknas bli klart under vecka 47.
______________________________________________________

VA på landsbygden

KS 2012/392

Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson och VA-chef Michael Nordin ger en bakgrund
och nulägesbeskrivning i frågan om en eventuell framtida utökning av verksamhetsområde
för vatten och avlopp inom bland annat Sjöängen. Ärendet kommer upp på kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa sammanträde den 19 november.
______________________________________________________

Justerandes signatur
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Ksau § 512

Övriga frågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

KPMG:s rapport om IFO

Arbetsutskottet beslutar att bjuda in socialnämndens presidum till utskottets nästa sammanträde den 19 november för en föredragning av KPMG:s rapport om IFO.
______________________________________________________

Naturreservat Minnesfjället

Arbetsutskottet beslutar att skicka in en begäran om förlängd svarstid för remissvar avseende eventuellt bildande av naturreservat Minnesfjället. Anledningen till begäran är att
kommunen önskar prata med berörda fastighetsägare inför kommunens ställningstagande.
______________________________________________________

Narkotika och spice

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en strategi kring hur kommunen
ska arbeta för att minimera risken för ungdomar att hamna i ett drogberoende.
______________________________________________________

Samrådsmöte

Ordförande Johan Abrahamsson (M) informerar om att det under december månad kommer anordnas ett samrådsmöte (5 § Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk).
med finska föreningen med anledning av Mariestads kommuns ansökan om att bli ett finskt
förvaltningsområde.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämndens presidium
kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-11-05

Anslagsdatum

2014-11-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-11-29
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Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

