Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutande organ

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Vänergymnasiet, Mariestad klockan 8.30–12.00

Johan Abrahamsson
Christer Dalvik
Rune Skogsberg
Thérese Weckström
Ola Bertilsson

(M)
(MAP)
(C)
(S)
(S)

Lars Arvidsson
Katarina Lindberg
Tommy Olsson
Olof Lindblad
Mårten Bremer
Elisabeth Olsson
Bo Theoren
Magnus Persson
Kristofer Svensson
Anders Hultén Olofsson
Maria Henriksson
Ola Blomberg

Ordförande
1: e vice ordförande
Ledamot
Tjänstgörande ersättare
Tjänstgörande ersättare
Kommunchef §§ 425-427
Grundskolechef § 425
Barn- och utbildningschef §§ 425-426
Rektor Ekhamraskolan § 425
Stf. rektor Ekhamraskolan § 425
Förvaltningschef IFO § 426
Fastighetschef § 426
Fastighetsförvaltare § 426
Planeringschef § 427
Bygglovshandläggare § 427
Kulturchef § 429
Sekreterare

Utses att justera

Thérese Weckström

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kansliet

Sekreterare

Sida 0

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

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

425- 430

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

Johan Abrahamsson
Justerande

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

Thérese Weckström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 425

KS 2012/0050

Diskussion med företrädare för Ekhamra angående etablering av
F-6 skola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Skolinspektionen beslutade 2012-10-31 att ändra tidigare beslut och därmed godkänna
Friskolan i Mariestad AB (Ekhamra) som huvudman för förskoleklass, grundskola årskurserna 1-6 och fritidshem vid Lillängsskolan i Mariestads kommun.
Mot bakgrund av Skolinspektionens beslut har arbetsutskottet bjudit in rektor Olof Lindblad samt stf. rektor Mårten Bremer vid Ekhamraskolan för att diskutera etableringen av
den nya F-6 skolan.
Underlag för beslut

Skolinspektionen 2012-10-31, Godkännande av Friskolan i Mariestad AB som huvudman
för förskoleklass, grundskola årskurserna 1-6 och fritidshem i Mariestads kommun.
______________________________________________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 426

KS 2012/0257

Förstudie av eventuell samordning av verksamheter i Mariaskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att utreda möjligheten till alternativ lokalisering för ett innovativt sysselsättningscenter.
Ärendet ska behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2012-11-22.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-16 att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en
förstudie som ska tydliggöra förutsättningarna för att samlokalisera arbetsmarknadsenhetens, individ- och familjeomsorgens verksamheter samt eventuellt övriga verksamheter i
Mariaskolans lokaler. Förstudien skulle tydliggöra samordningsvinster, anpassningsbehov i
form av investeringar samt en preliminär tidsram. Förstudien skulle även beskriva möjligheterna att anpassa lokalerna för musikskolan.
Ett eventuellt beslut om att samlokalisera arbetsmarknadsenhetens samt individ- och familjeomsorgens och eventuellt övriga verksamheter i Mariaskolan kräver en revidering av tidigare beslut om att avveckla fastigheten, (Kf § 148/2011).
Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-10-25 lämnade kommunchefen en nulägesbeskrivning av det pågående arbetet med förstudien.
Förstudien har genomförts i samverkan mellan barn- och utbildningschefen samt förvaltningschefen för IFO. Vissa uppgifter är fortfarande osäkra och förstudien kommer successivt att anpassas och revideras. Utifrån de uppgifter som föreligger i dagsläget har Mariestads kommun en unik möjlighet att genomföra en tydlig satsning för kommunen, utan någon större kostnad. Förstudien framhåller följande fokusområden:
-

Målet - att alla ska ”vara med” i Mariestad

-

Brukarnyttan - en enkel väg in med tillgång till alla möjligheter

-

Att sammanföra verksamheter som kan förstärka effekten av varandras stöd och service till medborgarna så att en gemensam nytta uppstår

-

Skapa samordnat multiprofessionellt samarbete med fokus på vuxnas väg till självständighet

Barn- och utbildningschefen och förvaltningschefen för IFO bedömer att ett en omställning
av Mariaskolan och en sammanslagning av verksamheter enlig förslaget skulle innebära så
stora fördelar att det överstiger den beräknade merkostnaden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 426 (forts.)

Fastighetschefen bedömer att upprustningen av lokalerna på Mariaskolan kostar ca 10-12
miljoner kronor. Mot bakgrund av att storleken och standarden på de lokaler som ska ianspråktas inte är klart finns inga rumsprogram framtagna. De externa hyreskostnaderna
kommer att reduceras med 1 710 tkr/år vid en eventuell omflyttning.
Barn- och utbildningschefen och förvaltningschefen för IFO föreslår därför att kommunstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut om omställning av Mariaskolan till ett innovativt sysselsättningscenter och ger kommunchefen i uppdrag att genomföra projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-11-08 att återremittera ärendet för ett förtydligande av de ekonomiska förutsättningarna samt att ärendet ska behandlas av arbetsutskottet 2012-11-15.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Tommy Olsson samt förvaltningschefen
för IFO Elisabeth Olsson 2012-10-03, Förstudie Mariaskolan.
Förstudie Mariaskolan upprättad av barn- och utbildningschef Tommy Olsson samt förvaltningschefen för IFO Elisabeth Olsson 2012-10-02.
Sammanställning över omflyttning av verksamheter samt kostnader upprättad av fastighetschef Bo Theoren.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Barn- och utbildningschef Tommy Olsson)
(Förvaltningschefen för IFO Elisabeth Olsson)
(Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 427

Aktuella vindkraftsetableringar i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-11-08 informerade planeringschef Kristofer Svensson samt bygglovshandläggare Anders Hultén Olofsson om två aktuella vindkraftsetableringar i Mariestads kommun. Arbetsutskottet framförde då att de önskade kompletterande
information omsamtliga aktuella vindkraftsetableringar i kommunen.
Bygglovshandläggare Anders Hultén Olofsson samt planeringschef Kristofer Svensson informerar om samtliga aktuella vindkraftsärenden i kommunen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 428

KS 2012/0344.

Tvärpolitisk beredningsgrupp för framtida skolstruktur
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillsätta en tvärpolitisk beredningsgrupp
för att bereda frågan om framtida lokalisering och lokalstruktur för kommens F-6 skolor. Gruppen ska bestå av:
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens presidium

-

Tre ledamöter i tekniska nämnden från Mariestad

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, till beredningsgruppens första sammanträde, sammanställa följande underlag:
-

Sammanställning över elevunderlaget för grundskoleområde väster. I ett senare
skede önskar beredningsgruppen även en sammanställning över elevunderlaget i
hela kommunen.

-

Sammanställning över de kortsiktiga och långsiktiga (15 år) investeringsbehovet
för samtliga skollokaler i kommunen.

-

Sammanställning över skollokalernas storlek, kapacitet, pedagogiska lämplighet,
arbetsmiljö samt utemiljö.

Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-11-08 föreslogs att en tvärpolitisk beredningsgrupp
skulle tillsättas för att bereda frågan om framtida lokalisering och lokalstruktur för kommens F-6 skolor. Avsikten är att den tvärpolitiska gruppen ska bereda frågan inför beslut i
barn- och utbildningsnämnden. Gruppen ska arbeta parallellt med de kommunchefens arbetsgrupp som utreder frågan.
Beredningsgruppen uppdrag är att:
-

Lämna förslag till eventuellt kortsiktiga lösningar med anledning av bristerna på Lockerudsskolan.

-

Lämna förslag till eventuella förändringar av skolstrukturen m.m. med anledning av att
ytterligare en F-6 skola etableras i centralorten (Ekhamra).

-

Lämna förslag till en långsiktigt hållbar skolstruktur i kommunen.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
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Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Grundskolechef Katarina Lindberg
Fastighetschef Bo Theoren
Barn- och utbildningschef Tommy Olsson
Kommunchef Lars Arvidsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 429

EU-projekt inom kulturområdet - WEPA
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till att kulturförvaltningen arbetar vidare
med att försöka etablera ett kultursamarbete inom ramen för EU.
Eventuellt beslut om att delta i ett Europeiskt kultursamarbete ska fattas i särskild ordning.
Bakgrund

Kulturchef Maria Henriksson har varit i Bryssel och presenterat två förslag till EU-projekt
inom ramen för den s.k. WEPA:n. Resan anordnades och finansierades av Västra Götalandsregionen. Regionen hade totalt fyra förslag som presenterades varav två var från Mariestad.
De projekt som kulturchefen presenterade var ”Ungt arrangörskap” samt ”Kultur längs
Kinnekullebanan”. Projektet ”Ungt arrangörskap” väckte stort intresse och ett flertal regioner i Europa sade sig villiga att inleda ett samarbete för att utveckla projektet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 430

KS 2012/0345

Utredning av webbsändningar av kommunfullmäktige samt
möblering och elektronik i Vänersalen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att sända kommunfullmäktiges sammanträden via internet. Uppdraget innefattar även att utreda kostnader och förutsättningar för att installera en ny mikrofonanläggning till bänkarna samt en elektronisk voteringsutrustning.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag lämna förslag till möblering av Vänersalen i samband med kommunfullmäktiges sammanträden. Uppdraget innefattar bl.a. att
beakta möjligheten till två talarstolar.
Bakgrund

Möjligheten till webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden har diskuterats under ett flertal år. Det har dock inte funnits något tydligt uppdrag att utreda frågan. Arbetsutskottet föreslår därför att kommunchefen ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att sända kommunfullmäktiges sammanträden via internet. Uppdraget ska även innefatta att
utreda kostnader och förutsättningar för att installera en ny mikrofonanläggning till bänkarna samt en elektronisk voteringsutrustning.
Diskussioner har även förts om att möblera om i Vänersalen för att underlätta och utveckla
förutsättningarna vid kommunfullmäktiges sammanträden. Arbetsutskottet föreslår därför
att kommunchefen ska få i uppdrag lämna förslag till möblering av Vänersalen i samband
med kommunfullmäktiges sammanträden. Uppdraget ska bl.a. innefatta att beakta möjligheten till två talarstolar.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunfullmäktiges presidium
Kommunchef Lars Arvidsson
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