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Sida 1

Kommunstyrelsen
Ks § 84

KS 2011/0172

Revidering av skolskjutsreglemente
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner reviderat förslag till ”Reglemente Skolskjutsar i Mariestads
kommun”.
Bakgrund

Med anledning av att en ny trafiksamordnare övertar handläggningen av kommunens skolskjutsar från och med den 1 april 2013 så har en översyn gjorts över kommunens skolskjutsreglemente.
Den nya skollagen som trädde i kraft 2011-07-01 har, generellt i landet, genererat fler överklagande än tidigare vilket innebär att antalet vägledande rättsfall har ökat. Därför är det av
största vikt att det finns tydliga riktlinjer för skolskjutsarna i Mariestad. Efter översyn av
Mariestads skolskjutsreglemente så har revidering i följande innehåll gjorts:
-

Allmänna lagkrav – ändring av SL (Skollagen) paragraf, lagt till åk 1-9.
Förskoleklass – ändring av SL paragraf, förtydligande gällande skolskjuts för F-klass.
Tider – förtydligande.
En elev som väljer annan kommunal skola och friskola – lagt till och förtydligat texten med att
elever som väljer annan skola och är i behov av skolskjuts ska ansöka om skolskjuts.
Växelvis boende – förtydligande.
Tillfällig skolskjuts – förtydligande.
Ansvarsfrågan – förtydligande samt tagit bort text.

-

Till och från skolan – förtydligande.
Övriga transporter inom skolans verksamhet – ny text.
Busskort från Västrafik – ändrad administrationsavgift.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Camilla
Pärleborn 2013-03-27, Revidering av Mariestads kommuns skolskjutsreglemente.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till reviderat skolskjutsreglemente i Mariestads kommun.
Gällande reglemente för skolskjutsar i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Camilla Pärleborn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 85

KS 2011/0040

Detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl., Torsö
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Sundet 5:1 m.fl.
Ola Bertilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bengt Erik Askerlund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-09-28 kommunledningskontoret i uppdrag att
utarbeta ett förslag till detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl.
Planen har varit ute på granskning från slutet av februari till början av april 2013. Inkomna
synpunkter har sammanfattats i ett granskningsutlåtande. Länsstyrelsen har, i likhet med
tidigare yttrande under samrådsskedet, yttrat sig negativt över att detta strandskyddade område tas i anspråk. De framhåller att länsstyrelsen kommer att ompröva planen efter ett
eventuellt antagande i kommunen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av 22 bostadsfastigheter för villa- och
fritidsbebyggelse, vägar och VA-system. Planområdet ligger inom ett av de utpekade LISområdena (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP), Björn Fagerlund (M), Marianne Kjellquist (S), Jan Hallström (FP)
samt Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Bengt Erik Askerlund (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att omarbeta detaljplanen utifrån länsstyrelsens synpunkter.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson
2013-04-16, Detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl., Torsö.
Detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl., Torsö, Antagandehandling februari 2013.
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Detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl., Torsö, Granskningsutlåtande upprättat av kommunledningskontoret i april 2013.
Detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl., Torsö, Plankarta med planbestämmelser.
Skrivelse från länsstyrelsen i Västra Götalands län, Yttrande över detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl. på Torsö i Mariestads kommun, Västra Götalands län.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Exploateringschef Erik Randén)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur
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KS 2013/0153

Åtgärdsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhet med
anledning av underskott i prognos 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Barn- och utbildningsnämnden uppvisade underskott i prognos 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-04-11 att kalla presidiet i barn- och utbildningsnämnden
för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet
skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-04-25.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att notera informationen
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonom Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri
T.f. Barn- och utbildningschef Lars Stäring

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 87

KS 2013/0153

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Socialnämnden uppvisade underskott i prognos 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-04-11 att kalla presidiet i socialnämnden för att presentera en åtgärdsplan
för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid
arbetsutskottets sammanträde 2013-04-25.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att notera informationen
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Ekonom Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
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Kommunstyrelsen
Ks § 88

KS 2013/0153

Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-04-11 att kalla presidiet i tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-04-25.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att notera informationen
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonom Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri
Tekniska chefen Åke Lindström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 89

KS 2013/0157

Begäran om ramförstärkning från socialnämnden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Bakgrund

Vård- och omsorgsförvaltningen (VoO) redovisar prognoser fyra gånger årligen samt gör ytterligare fyra avstämningar av det ekonomiska läget. Prognos 1 för VoO visar på ett underskott om 5 750 tkr. Hemtjänsten gör ett underskott om 6 800 tkr vilket har varit känt då verksamheten har en minskad ram utan egentlig åtgärd. Övrig verksamhet inom vård och omsorgsförvaltningen beräknas genomföra sin verksamhet inom tilldelad budgetram.
Prognos 1 för individ- och familjeomsorgsförvaltningen pekar på ett nollresultat. Socialnämnden beslutade därför att godkänna prognosen och lämna den utan åtgärd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-11-22 att socialnämndens besparingskrav
för år 2013 om 6 000 tkr ligger fast. Arbetsutskottet beslutade även att socialnämnden har
möjlighet att begära ramförstärkning under verksamhetsåret 2013 med maximalt 6 000 tkr.
Denna kostnad kommer att täckas via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Socialnämnden beslutade 2013-04-09 att begära 6 000 tkr från kommunstyrelsen för att
täcka underskottet inom hemtjänsten i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-11-22.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-04-09 § 53, Prognos 1 år 2013 efter mars månad
för vård- och omsorgsförvaltningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Socialnämnden

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 90

KS 2012/0295

Överlåtelseavtal avseende lägenheter inom BRF Humlet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner upprättat överlåtelseavtal med HSB Nordvästra Götaland,
769601-4039, HSB Hyresfastigheter Brätte AB, 556715-6301, och Skarfast AB, 556567-5088
där kommunen överlåter samtliga lägenheter inom BRF Humlet, 716410-3553 till bolagen.
Lägenheterna säljs till det överenskomna marknadsvärdet om 31 miljoner kronor
(31 000 000 kr) där den preliminära köpeskillingen uppgår till 18 755 900 kronor.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att genomföra de åtgärder som beskrivs i ”Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun”. Bland de listade åtgärderna
finns en försäljning av Humlet.
Kommunstyrelsen gav 2012-10-11 kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till avtal för en försäljning av Humlet (samtliga bostadsrätter).
Förhandlingarna är slutförda och ett förslag till överlåtelseavtal har upprättats. Avtalet reglerar även de lokaler som kommer att återhyras från HSB. Detta gäller ytor om 1 215 kvm
som hyrs för 837 000 kronor. Detta är att jämföra med situationen innan där ytor om 1 815
kvm hyrdes för ca 1 900 000 kronor.
Lägenheterna som överlåtelseavtalet omfattar kommer att efter försäljningen upplåtas som
hyresrätter till de boende i BRF Humlet.
Kommunchefen har sammanställt en bakgrundsbeskrivning som tydliggör motiv och förutsättningar för försäljningen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen framförde att den information som kommunchef Lars Arvidsson lämnade vid sammanträdet var tillräcklig och att någon ytterligare information inte behövdes.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt exploateringschef Erik Randén,
Överlåtelseavtal avseende lägenheter inom BRF Humlet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till överlåtelseavtal HSB Nordvästra Götaland, 769601-4039, HSB Hyresfastigheter
Brätte AB, 556715-6301, och Skarfast AB, 556567-5088 där kommunen överlåter samtliga
lägenheter inom BRF Humlet, 716410-3553 till bolagen.
Förslag till hyresavtal
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2013-04-17, Överlåtelseavtal avseende
lägenheter inom BRF Humlet, Bakgrundsbeskrivning av motiv och förutsättningar.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Exploateringschef Erik Randén)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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KS 2013/0020

Revidering av Mariestads kommuns varumärkesplattform
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad varumärkesplattform för Mariestads
kommun.
Bakgrund

Mariestads kommun genomförde år 2007 ett varumärkesarbete som resulterade i en varumärkesplattform. En varumärkesplattform är ett målstyrningsdokument som ska genomsyra
och vägleda organisationen i bemötande, beslut och kommunikation. Det är även ett levande dokument som kräver löpande revidering.
Då informationsenheten upplever att varumärkesplattformen inte fått fäste i vår organisation initierades en mindre studie för att utreda om det fanns behov av att förändra, förtydliga, göra om eller justera varumärkesplattformen. Studien visade på ett behov av att uppdatera varumärkesplattformen, samt ett tydligt sammanfattande kommunikationsdokument
och en handlingsplan för implementering. Med studien som grund genomfördes en förstudie och det beslutades att ett projekt skulle inledas för att revidera varumärkesplattformen.
Informationsenheten har upprättat ett förslag till reviderad varumärkesplattform. Syftet med
varumärkesplattformen är att ena organisationen i kommunikationen av Mariestad som varumärke. En enad och tydlig kommunikation stärker varumärket och skapar tillväxt. Den
nya varumärkesplattformen har tydligt och unikt fokus för att attrahera våra målgrupper att
flytta till kommunen. Varumärkesplattformen är framtagen som ett steg mot Vision 2030.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M), Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av informatör Pia Stenström 2013-04-12, Revidering Mariestads kommuns varumärkesplattform.
Förslag till Varumärkesplattform för Mariestads kommun.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Informationschef Christina Herthnek)
(Informatör Pia Stenström)
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KS 2012/0052

Uppföljning av nämndernas mål år 2013 efter prognos 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen
Bakgrund

Nämnderna i Mariestads kommun redovisar ekonomiska prognoser fyra gånger årligen. I
samband med denna redovisning ska nämnderna även redovisa prognosen för målarbetet.
Kvalitetsstrateg Maria Torp informerar om prognos 1 för nämndernas mål 2013 på kommunstyrelsens sammanträde. Nämnderna har följande mål för år 2013:
Kulturnämnden
1. Uppstarta genomförande av framtidens Vadsbo museum. Målet för 2013 är att inleda
det nya besöksmålet med en utställning av nationellt erkända konstnärer.
2. Ökad kundnöjdhet beträffande bemötande och service på stadsbiblioteket i jämförelse
med 2012.
3. Öka ungdomars delaktighet i stadsutvecklingen. Målet för 2013 är att initiera nätverk
som stödjer ungdomars kreativitet och entreprenörskap.
4. Öka ungdomars sociala nätverk internationellt. Genomföra ett projekt med internationell inriktning.
5. Öka kunskap bland medborgarna om biosfärområdet jämfört med 2012.
Socialnämnden
1. 100 % av ungdomar under 25 år som får försörjningsstöd ska ha en genomförandeplan
upprättad, som ska leda till en självständig försörjning. Genomförandeplanen ska vara
upprättad inom tre månader.
2. Erbjuda 5 aktiviteter per vecka i socialförvaltningens särskilda boenden.
3. 90 % av beviljade insatser inom IFO (exkl. försörjningsstöd) ska ske på hemmaplan.
4. Ta fram kompetenskriterier för samtlig personal anställd inom individ- och familjeförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen för respektive verksamhet.
5. De som bor i ordinärt boende ska få en genomförandeplan upprättad inom två veckor.
De boende på särskilt boende ska få en genomförandeplan upprättad inom tre veckor
efter det att insatsen påbörjats.
Barn- och utbildningsnämnden
1. Trygga och mobbningsfria skolor, Inget barn/ingen elev ska känna sig rätt eller otrygg i
barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 2013 års etappmål: Avsnittet Trygghet
ska nå resultatet 9,0 i den årliga enkäten.
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2. Öka andelen legitimerade lärare samt öka andelen lärare som är behöriga i de ämnen de
undervisar i. 2013 års etappmål: Ökning utifrån nivån 2012.
3. Öka andelen elever som slutför grundskolan med behörighet till gymnasieskolan. 2013 års
etappmål: Minst 90 % av eleverna i årskurs 9 ska uppnå behörighet till gymnasiestudier.
4. Öka andelen elever som klarar gymnasieexamen. 2013 års etappmål: Minst 97 % av eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till högskolestudier.
5. Alla ungdomar som inte studerar på gymnasieskola ska följas upp, ges vägledning och
vid behov erbjudas någon form av annan sysselsättning. 2013 års etappmål: Minst 90 %
av alla ungdomar som inte studerar på gymnasieskola ska ha någon annan sysselsättning.
Miljö- och byggnadsnämnden
1. Under året ska minst 50 bristfälliga avlopp i varje kommun få tillstånd att rätta till sina
avloppsvattenutsläpp.
2. Trafikverket ska ha beslutat att bättre omhänderta vägdagvatten i närheten av minst en
allmän dricksvattentäkt belägen i någon av de samverkande kommunerna.
3. Kontroll av föreskriven obligatorisk ventilationskontroll, OVK, utförs och det finns
framtagna planer för identifiera brister åtgärdats i skolor och förskolor i de tre samverkande kommunerna.
4. Samtliga gymnasie- och högstadieskolor ska ha kontrollerats utifrån Tobakslagens krav
på rökfri miljö på skolor.
5. Fastställda rutiner som leder till att nedskräpningsärenden kan hanteras effektivt.
Avfallsnämnden
”Det är lätt at sortera och ta hand om sitt avfall”. Att genomföra en förstudie inför val av
metod för utsortering av matavfall i Mariestads kommun. Förstudien väntas ligga till grund
för beslut avseende etablering av en optisk sopsorteringsanläggning för utsortering av matavfall och förpackningsmaterial från hushållen.
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens mål för 2013 återremitterades för att följa målstyrningsmodellen. Framtagna mål för 2013 har sedan gjorts om till mål för 2014.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-02

Kommunstyrelsen
Ks § 92 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetsstrateg Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/0057

Motion om upprustning av strategiska infarter utmed E20 i
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutet sker mot bakgrund av att det i nuläget bedöms svårt etablera nya infarter/
rastplatser för marknadsföring av kommunen. Även fortsättningsvis kommer kommunens information utmed E20 koncentreras till rastplatsen Motorp/Lugnås, Göteborgsvägen, Sandbäckens rastplats och Lyrestad.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, efter regeringens inriktningsbeslut om en ut- och ombyggnad av E20 på vissa sträckor genom kommunen, bevaka
frågan utifrån motionärernas förslag.
Bakgrund

Dan Freij (KD) och Magnus Landgren (KD) har i en motion föreslagit att kommunen tillsammans med Trafikverket ska utreda förutsättningarna för att projektera och anlägga tre
strategiska punkter längs E20 för att marknadsföra Mariestad med kransorter. Motionen har
lämnats till utvecklingsenheten och beretts av turistchefen i samråd med Trafikverket,
kommunens informationschef samt planarkitekt.
Enligt Trafikverkets inventering finns det tillräckligt med rastplatser i Skaraborg. Det finns
olika kriterier, bland annat vilket avstånd det ska vara mellan rastplatserna. Då Trafikverket
har krav på att rastplatserna ska kunna ta emot all trafik och ha toaletter som är öppna dygnet runt innebär det relativt höga driftskostnader, vilket i sin tur innebär att möjligheten att
anlägga nya är väldigt små.
Utöver Trafikverkets rastplatser vid Motorp/Lugnås och Sandbäcken finns det längs E20
idag en informationstavla vid infarten till Lyrestad. Flytten av denna i samband med byggnationen av containermacken har Mariestads turistbyrå bekostat. Tillsammans med samhällsföreningen kommer informationen på denna informationstavla att uppdateras.
Utvecklingsenheten ansvarar tillsammans med informationsenheten för att underhålla de
informationstavlor som finns uppsatta runt om i kommunen. Informationschefen bevakar
utvecklingen av digitala informationstavlor; kostnader, möjligheter att dra fram ström etc.
Då investeringen är relativt stor är bedömningen i dagsläget att det inte är ekonomiskt möjligt att köpa in digitala informationstavlor.
Utvecklingsenheten har av även fått i uppdrag av att utreda förutsättningarna för att göra
Mariestads norra infart mer välkomnande. Utöver detta pågår arbetet med att revidera den
nationella planen för infrastruktur. Under året väntas ställningstaganden kring E20:s fortsatta utveckling. I detta sammanhang förväntas såväl standard och sträckning preciseras.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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I det påföljande arbetet är det av mycket stor vikt att Mariestads kommun deltar för att verka för en smidig ut- och ombyggnad av de sträckor som blir aktuella samt att bevaka sina
egna intressen och marknadsföringsbehov.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Motion av Dan Freij (KD) samt Magnus Landgren (KD) om upprustning av strategiska infarter i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt turistchef Lotta Samuelsson
2012-12-05, Motion om upprustning av strategiska infarter utmed E20 i Mariestads kommun i syfte att marknadsföra Mariestad med kransorter.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Dan Freij)
(Magnus Landgren)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Turistchef Lotta Samuelsson)

Justerandes signatur
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KS 2013/0152

Uppsägning av avtal med Migrationsverket för omförhandling
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att säga upp avtalet med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn för omförhandling.
Motivet till uppsägningen av avtalet är att Migrationsverket inte ger full kostnadstäckning
för ungdomarnas skolgång.
Bakgrund

Socialnämnden beslutade 2013-04-09 att föreslå kommunfullmäktige att säga upp avtalet
med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn för omförhandling.
Mariestads kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn, pojkar i åldern 16-18 år. När
pojkarna anländer till kommunen som asylsökande placeras de på boendet Luna som drivs
av Gryning vård enlig avtal.
Mottagandet sker i samarbete med Töreboda kommun. Mariestads kommun har liksom Töreboda tre asylplatser vardera samt fem respektive en plats för ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd. På de åtta platser som Mariestads kommun har kan man räkna med
en genomströmning på ca 20-25 ungdomar per år. När de fått permanent uppehållstillstånd
ingår de i kommunens ordinarie flyktingkvot om 50 personer per år.
Avtalet med Migrationsverket ger inte full kostnadstäckning för ungdomarnas skolgång. Detta innebär en ekonomisk belastning för kommunen varför avtalet behöver omförhandlas.
Mot denna bakgrund gav kommunalrådet samt socialnämndens ordförande i uppdrag till
förvaltningschefen för IFO att lyfta frågan om en omförhandling av överenskommelsen med
Migrationsverket.
Vid en eventuell förändring av avtalets innehåll måste även avtalen med Töreboda kommun
och Gryning vård omförhandlas.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-04-09 § 59, Uppsägning av avtal med Migrationsverket för omförhandling.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Socialnämnden)
(Individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
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KS 2013/0112

Lagstadgad förseningsersättning på fakturor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun inför den lagstadgade förseningsersättningen på de fakturor som skickas till företag, organisationer och myndigheter.
Information om detta kommer att lämnas till kunderna i samband med första ordinarie fakturering efter införandet. Den lagstadgade ersättningen om max 450 kronor tas därefter ut
på de fakturor som inte betalas enligt angiven förfallodag, inget separat meddelande skickas.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-04-04 kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett
beslutsunderlag kring förseningsersättningen.
Den 16 mars 2013 infördes en ny lag som gör det möjligt att ta ut en förseningsavgift/förseningsersättning om 450 kr av gäldenären vid försenad betalning. Beloppet är en
maxavgift och gäller mot näringsidkare och myndigheter där köpet avser varor eller tjänster.
Förseningsavgiften utgår direkt vid förfallodatum och någon åtgärd krävs inte.
Regeringen har fastslagit rätten till ersättningen och förändringen bygger på ett EU-direktiv.
Regeringens proposition 2012/13:36.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-04-04 kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett
beslutsunderlag kring förseningsersättningen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Marianne Kjellquist (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2013-03-26, Lagstadgad förseningsavgift.
______________________________________________________

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur
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KS 2013/0168

Felaktigheter och misstänkta felaktigheter i underlagen/
utbetalningarna till en förtroendevald
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att, från den förtroendevalde, begära en redovisning av de
dagar han begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt styrka de dagar han varit
sjukskriven/semesterledig. Redovisningen gäller de uppdrag han haft för kommunen
och Räddningstjänsten Östra Skaraborg under perioden 2012-01-01 t.o.m.2012-08-19.
2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra stickprovskontroller i samtliga nämnder avseende ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning. Kontroller kommer
även att göras i MTG-nämnderna för de ledamöter som får ersättning från Mariestads
kommun.
Nils Farken (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-04-25 administrative chefen i uppdrag att skriftligt redovisa felaktigheter och misstänkta felaktigheter i underlagen/utbetalningarna till en
förtroendevald under perioden 2012-01-01 t.o.m. 2013-03-31.
Den förtroendevaldes arbetsgivare har dock inte kunnat presentera ett tillförlitligt underlag
för den förtroendevaldes arbetstid (semester, sjukdom, politiska uppdrag m.m.) under perioden 2012-01-01 t.o.m. 2012-08-19. Sammanställningen över felaktigheter och misstänkta felaktigheter i underlag/utbetalningarna avser därför endast perioden 2012-08-20 t.o.m. 201303-31.
Administrative chefen har upprättat en sammanställning över felaktigheter och misstänkta
felaktigheter i underlagen/utbetalningarna till den förtroendevalde. Sammanställningen visar
bl.a. att.
-

Den förtroendevalde har erhållit ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid fyra tillfällen
trots att han/hon har varit sjukanmäld eller haft semester/arbetstidsförkortning.

-

Den förtroendevalde har begärt ersättning för mer än åtta timmar (av arbetsgivaren och
kommunen) vid 16 tillfällen, totalt 21,5 timmar.

-

Den förtroendevalda har fri bil inklusive drivmedel från sin arbetsgivare. Han/hon har
ofta använt arbetsgivarens bil i samband med sina uppdrag som förtroendevald. Den
förtroendevalda har därför sannolikt inte haft någon kostnad för flertalet av resorna till
och från sammanträden.
Under perioden 2012-01-01 t.o.m. 2013-03-31 begärde den förtroendevalda ersättning
för resekostnader (30 km.) vid 46 tillfällen. 27 av dessa tillfällen var under dagtid och 19
under kvällstid. Den ersättning som kommunen har utbetalat under perioden uppgår
till 4 002 kr, varav 2 349 kr för resekostnader på dagtid och 1 653 kr under kvällstid.
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2013-05-31, Felaktigheter och
misstänkta felaktigheter i underlagen/utbetalningarna till en förtroendevald.
______________________________________________________

Expedieras till:
Administrativa Chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 11 april 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 4 april 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 11 april 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 21 mars 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

VänerEnergi AB

Protokoll från den 12 mars 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG Styrgrupp

Anteckningar från den 27 mars 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-05-02

Anslagsdatum

2013-05-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-05-29

...............................................................................................................

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

