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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 431

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över länsstyrelsens prövning enligt miljöbalken angående vindkraft vid Lyrestad - Rabbalshede Kraft AB.
Mariestads kommun beslutade den 2012-06-18 (Kf § 118) att tillstyrka Rabbalshedes
Krafts ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Enligt kommunledningskontorets kännedom har det inte inkommit några nya handlingar som motiverar några kompletterande synpunkter. Kommunledningskontoret konstaterar även att det är Länsstyrelsen
Västra Götaland som beslutar i miljötillståndsfrågan enligt de regler som gäller för etablering av vindkraftverk.
Planeringschef Kristofer Svensson har meddelat länsstyrelsen att Mariestads kommun
avstår från att yttra sig över de översända handlingarna från Miljöprövningsdelegationen om prövning enligt miljöbalken för Rabbalshede Kraft AB. (Dnr. KS 2012/0251)
2. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över länsstyrelsens prövning enligt
miljöbalken angående vindkraft vid Lyrestad - Riksvind AB.
Mariestads kommun beslutade den 2012-06-18 (Kf § 117) att tillstyrka Riksvinds ansökan
om tillstånd enligt miljöbalken. Det har vad kommunledningskontoret kan erfara inte inkommit några nya handlingar som motiverar några kompletterande synpunkter. Kommunledningskontoret konstaterar även att det är Länsstyrelsen Västra Götaland som beslutar i miljötillståndsfrågan enligt de regler som gäller för etablering av vindkraftverk.
Planeringschef Kristofer Svensson har meddelat länsstyrelsen att Mariestads kommun avstår från att yttra sig över de översända handlingarna från Miljöprövningsdelegationen.
(Dnr. KS 2012/0251)
3. Tekniska nämnden. Beslut om ny organisation för gatuavdelningen. (Dnr. KS 2012/0229)
4. Länsstyrelserna. Broschyr om Alkohol, narkotika, dopning och tobak. Information om
hur länsstyrelserna arbetar förebyggande och när det gäller tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen.
5. Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götalands län m.fl. Dokumentation från regional konferens 2012-09-21: Kognitiva funktionshinder vid missbruk
och psykisk ohälsa.
6. Skrivelse till Trafikverket. Yttrande över förslag till nya föreskrifter för väg E20, Västra
Götalands län. Yttrandet är upprättat av planeringschefen samt undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) samt kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marianne Kjellquist. Yttrandet skickades till Trafikverket 2012-11-16.
(Dnr. 2012/0317)
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 432

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västtrafik AB. Inbjudan till mässan ”Persontrafik 2012” den 27-29 november 2012 i
Göteborg.
2. Vänersamarbetet. Inbjudan till Samrådskonferens Vänern den 11 januari 2013 i Trollhättan.
3. Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Inbjudan till konferensen ”Jag ska inte behöva outa mig”, en konferens om hbt och mänskliga rättigheter
den 17 december 2012 i Göteborg.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 433

KS 2012/0132

Prognos 4 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 4 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter
till handlingarna.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 4 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 4 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 434

KS 2012/0132

Prognos 4 år 2012 för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna prognos 4 år 2012 för Mariestads kommun till
kommunfullmäktige.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 4 år 2012 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
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 vid efterföljande sammanträde.
Underlag för beslut

Prognos 4 år 2012 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 435

KS 2011/0231

Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och överlämnar uppföljningen till
kommunstyrelsen.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-26 om följande mål för nämndens verksamhet år 2012:
-

Antalet registrerade arbetslösa ungdomar ska minska med 50 procent, jämfört med år
2011, genom offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

-

Dacapos högskoleplattform ska starta.
Med detta avses att en verksamhetsledare ska vara anställd efter genomfört utredningsarbete.

-

Delar av stamnät för bredband på landsbygden ska vara i drift.

-

Färdigställd plan för upprustning av Kinnekullebanan.
Detta förutsätter att en arbetsgrupp etableras med Västra Götalandsregionen, Trafikverket samt berörda kommuner.

-

Attraktivt och sjönära boende i centralorten och på landsbygden.
Det innebär för år 2012 att Nolskogen etapp 1 är färdig för försäljning av villatomter.

Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri har sammanställt en uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 4.
Underlag för beslut

Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 4.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Förvaltningschefen kommunledningskontoret Maria Vaziri)

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 436

KS 2012/0340

Folkhälsorådets verksamhetsplan för år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner folkhälsorådets verksamhetsplan för år 2013.
Bakgrund

Mariestads kommun samverkar med Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg genom
ett politiskt styrt folkhälsoråd som verkar lokalt i Mariestads kommun. . Samverkan styrs av
ett lokalt avtal om folkhälsoarbetet 2012-2015. Syftet med folkhälsorådet är att verka för att
främja folkhälsan och välfärdsutvecklingen i kommunen.
Mariestads folkhälsoråd antog 2012-10-22 ett förslag till verksamhetsplan för år 2013. Ledstjärnan för Mariestads folkhälsoarbete är Vision 2030 med fokusområde: boende, ungdomar och lärande.
Folkhälsorådet i Mariestads kommun ska arbeta för:
”Friska och Trygga kommuninvånare med den bästa livskvalitén”
Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborgs har följande övergipande mål:
”Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020”
Nationella folkhälsomålet är att:
”Att skapa samhälliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”
Folkhälsorådet har valt att prioritera tre områden i verksamhetsplanen för år 2013: ”Delaktighet och inflytande”, ”Barn och ungas uppväxtvillkor” och ”Goda levnadsvanor”.
Underlag för beslut

Förslag till verksamhetsplan år 2013 för folkhälsorådet i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2012-10-30, Mariestads folkhälsoråds verksamhetsplan 2013.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 437

KS 2012/0253

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2012-2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar förslaget till Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2012 – 2015.
Bakgrund

Enligt kollektivtrafiklagen ska de kommuner som inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till
den regionala kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett trafikförsörjningsprogram för färdtjänsten. I programmet ska kommunerna ange omfattningen av trafik enligt Lagen om färdtjänst och Lagen om riksfärdtjänst samt grunderna för prissättningen för resor med denna
trafik. Kommunen ska anta programmet efter samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götalandsregionen och kommunerna har överfört ansvaret för kollektivtrafiken till VGR. Kommunerna
har dock inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till VGR. Kommunerna är ekonomiskt ansvariga för färdtjänst och riksfärdtjänst samt för den myndighetsutövning som utförs.
Kollektivtrafikrådet Skaraborg har utarbetat ett förslag till trafikförsörjningsprogram för
åren 2012-2015 för de samverkande kommunerna: Essunga, Falköping, Grästorp, Götene,
Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.
Förslaget har varit på remiss under augusti 2012.
I programmet finns, utöver beskrivningen av omfattning och prissättning, två avsnitt med
fokusområden för kommun respektive region. I dessa avsnitt presenteras områden som
handläggargruppen för särskild kollektivtrafik anser angelägna att fokusera på och utreda
närmare under programperioden.
Trafikförsörjningsprogrammet har remitterats till samtliga berörda kommuner och VGR.
Förslaget har reviderats efter inkomna synpunkter och har överlämnats till kommunernas
fullmäktigeförsamlingar för antagande.
Underlag för beslut

Kollektivtrafikrådet Skaraborg, ”Beslut om antagande av trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2012 – 2015”, inkom den 23 oktober 2012
Förslag till Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2012-2015, inklusive
samrådsredogörelse.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2012-10-30, Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2012-2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 437 (forts.)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kollektivtrafikrådet Skaraborg)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 438

KS 2012/0250

Beslut om antagande, enkelt planförfarande: Ändring av detaljplan
för Fräsen 10
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till ändring av detaljplan för Fräsen 10, Mariestads kommun.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-08-16 kommunledningskontoret i uppdrag att
ändra detaljplanen för del av kv Fräsen enligt enkelt planförfarande.
Syftet med planändringen är att ändra fastigheten Fräsen 10 till bostadsändamål. Ändringen
gör det även möjligt att bygga garage på fastigheten. Tidigare var fastigheten endast avsedd
som samlingslokal.
I övrigt gäller plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning från underliggande detaljplan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt exploateringschef Erik Randén
2012-11-09, Beslut om antagande, enkelt planförfarande: Ändring av detaljplan för Fräsen
10, Mariestad, Mariestads kommun.
Ändring av detaljplan för Fräsen 10, Mariestad, Mariestads kommun, Samrådsredogörelse
upprättad av kommunledningskontoret i november 2012.
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 439

KS 2011/0079

Beslut om nytt antagande: Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl.
Laxhall, Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Backebolet 1:29 m.fl., Laxhall, Mariestads
kommun. Genom detta beslut upphävs kommunfullmäktiges beslut § 116/2012.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2012-06-18 detaljplanen för Backebolet 1:29 m.fl., Laxhall. Beslutet skulle vinna laga kraft 2012-07-20 men Länsstyrelsen valde att i sitt prövningsbeslut
pröva att upphäva planen. Därefter har diskussioner förts med Länsstyrelsen vilket har utmynnat i ett nytt planförslag som har granskas och bearbetats utifrån inkomna synpunkter.
Länsstyrelsen har i sitt yttrande bedömt att med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10
§ PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att
prövas av Länsstyrelsen om den antas
I jämförelse med det tidigare detaljplaneförslaget har passagen mellan kvartersmark, i
form av bostäder, fram till planerat bryggdäck utökats från 7 till 13 meter. Byggrätterna för
fritidshusen har utformats något mer flexibelt för att inte styra exakt placering. Exploateringsgraden är dock densamma. Inga förändringar har i övrigt skett på plankartan med
planbestämmelser eller i plan- och genomförandebeskrivningen.
Syftet med detaljplanen är bland annat att skapa förutsättningar för utvecklad parkering för
besökare, fiskare och kompletterande verksamheter till restaurangen. Vidare ska möjligheten
för övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad hamnkapacitet och fiskförädling prövas
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson
2012-11-12, Beslut om nytt antagande: Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. , Laxhall, Mariestads kommun.
Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. , Laxhall, Mariestads kommun, Samrådsredogörelse
upprättad i oktober 2012.
Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. , Laxhall, Mariestads kommun, Granskningsutlåtande 2.

Justerandes signatur
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Plankarta med planbestämmelser.
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Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Exploateringschef Erik Randén
(Planarkitekt Maria Nilsson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 440

KS 2011/0235

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi – Förslag till
besparingsåtgärder från kulturnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att kulturnämnden ska genomföra besparingar enligt kulturförvaltningens alternativ 1, d.v.s. en besparing om 800 tkr under åren 2013 och 2014.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att genomföra de åtgärder som föreslås i dokumentet ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun”. Åtgärdspaketet
innebär att Mariestads kommun ska minska kostnaderna med 60 miljoner kronor fram till år
2015 varav 2.4 miljoner kronor inom kulturnämndens verksamhet.
I kulturförvaltningens ursprungliga förslag till besparingsåtgärder ingick bland annat flytt av
biblioteksverksamheten till stadshuset samt uthyrning, alternativt försäljning, av teatern.
Kommunfullmäktige beslutade dock 2012-09-24 att inte genomföra dessa åtgärder.
Kommunstyrelsen gav därefter (2012-10-04) kulturnämnden i uppdrag att utreda och redovisa alternativa besparingar för att nå besparingskravet. Mot bakgrund av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut har kulturförvaltningen presenterat två alternativa förslag på besparingsåtgärder.
Alternativ 1 innebär en besparing om 800 tkr och alternativ 2 en besparing om 2.2 miljoner
kronor. Båda besparingsförslagen kommer att påverka förvaltningens verksamhet och
minska möjligheterna att aktivt delta som arrangör för nationaldagsfirande, kultur- och
skördefest, Speed Art Design med mera. Minskade personella resurser ger lite utrymme för
museet att utveckla besöksmålet tillsammans med Göteborgs universitet.
Besparingsförslag nr 2 får omfattande konsekvenser på förvaltningens verksamhet. I detta
förslag ingår en verksamhetsanpassning för biblioteket vilket medför minskade öppettider
och minskat utbud och bredd på media. Mariestads bibliotek har i genomsnitt 400 besökare
per dag och är en viktig mötesplats för mariestadsborna. De kulturprojekt som förvaltningen tidigare genomfört har bidragit till att ”sätta Mariestad på kartan”. Kulturchefen framhåller att det är omöjligt för verksamheten att ta en aktiv roll i liknande projekt med en minskad personalstyrka och utan utvecklingsmedel.
Kulturnämnden beslutade 2012-10-23 att föreslå kommunstyrelsen att besluta om ett nytt
sparförslag för kulturnämnden om 800 tkr.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från kulturnämnden 2012-10-23 § 64, Åtgärder för en långsiktigt stark
ekonomi i Mariestads kommun – nytt förslag på sparbeting för kulturnämnden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 440 (forts).

Tjänsteskrivelse kulturchef Maria Henriksson, ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i
Mariestads kommun – nytt förslag om sparbeting” 2012-10-08
Skrivelse kulturchef Maria Henriksson, ”Konsekvensbeskrivning vid besparingar inom kulturförvaltningen om 2 245 tkr” 2012-10-15 inklusive ekonomisk översikt
Skrivelse kulturchef Maria Henriksson, ”Konsekvensbeskrivning vid besparingar inom kulturförvaltningen om 800 tkr” 2012-10-15 inklusive ekonomisk översikt
Synpunkter från fackföreningarna DIK och Vision avseende biblioteket
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kulturnämnden)
(Redovisningsansvarig Lars Bergquist)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 441

KS 2012/0331

Ändring av avgiftstaxan inom vård- och omsorg och socialpsykiatrin
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna socialnämndens förslag till ändringar av avgiftstaxan inom vård- och omsorg och socialpsykiatrin. Ändringarna av taxan gäller fr.o.m.
2013-01-01 med tillägget att boendestöd inom socialpsykiatrin inte avgiftsbeläggs.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Förslaget till ändring av avgiftstaxan innehåller sänkt förbehållsbelopp för personer som bor
vid Fredslunds och Myrans äldreboende, höjning av avgiften för yttre hemtjänst, trygghetslarm och hemvårdens nivåer 2-4.
I förslaget till ändrad avgiftstaxa är högsta avgift för hemvårdens nivå 1- 4 samt avgift för
yttre hemtjänst omräknat utifrån 2013 års prisbasbelopp. Årlig uppräkning av övriga siffror i
avgiftstaxan kommer att ske när Konsumentverket presenterat sina beräkningar inför 2013.
Förslaget innebär att insatsen boendestöd inte avgiftsbeläggs. Föreslagna höjningar av avgifter
ger ökade intäkter för socialnämnden på 265 tkr/år (VoO 340 tkr, IFO -75 tkr) och för Arbetsmarknadsenheten på 27 tkr.
Bestämmelserna om avgifter i 8 kap. 2-9 §§ SoL anger att kommunen inom ramen för maxtaxan får ta ut avgift enligt grunder som kommunen bestämmer men att avgiften ska vara
skälig.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2012-10-30 § 159, Ändring av avgiftstaxan inom vård
och omsorg och socialpsykiatrin.
Skrivelse upprättad av förvaltningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg 2012-10-01, Ändring av avgiftstaxan inom vård och omsorg och socialpsykiatrin.
Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson 2012-10-01.
Förslag till Avgiftstaxa för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
inom Vård och omsorg och socialpsykiatrin fr.o.m. 2013-01-01.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(socialnämnden)
(Förvaltningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg)
(förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 442

KS 2012/0301

Ansökan om ekonomiskt bidrag för evenemanget
Speed Art Design 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker ansökan från Speed Art Design om 150 tkr
för att medfinansiera evenemangets genomförande i september 2013. Kostnaden belastar kommunstyrelsens medel till förfogande 2013.
2. Arbetsutskottet tillstyrker även att Mariestads kommun bistår evenemangets arbetsgrupp med administrativt stöd för fakturering.
Bakgrund

Arbetsgruppen bakom SpeedArtDesign har inkommit med en ansökan om 150 tkr, samt
administrativt stöd för fakturering, för att kunna genomföra evenemanget den 7-8 september år 2013. Evenemanget har tidigare anordnats år 2007 och 2010 och den unika kopplingen fart, konst och design har samlat omkring 30 000 besökare.
De ansökta pengarna ska användas till marknadsföring av evenemanget. Bland annat ska en
evenemangstidning tryckas och skicka ut i 90 000 exemplar.
Informationschefen framhåller att evenemanget har genomförts väl tidigare år och antalet
besökare som kommer till Mariestad genererar mycket positivt till kommunen, både i form
av god marknadsföring av orten och i form av intäkter till lokala handlare med flera.
Underlag för beslut

Ansökan om ekonomiskt bidrag och stöd för evenemanget SpeedArtDesign 2013, 2012-10-07.
Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek 2012-11-05, Ansökan om ekonomiskt bidrag och stöd för evenemanget SpeedArtDesign 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Arbetsgruppen för SpeedArtDesign 2013
Informationschef Christina Herthnek
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22
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Ksau § 443

KS 2012/0341

Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning 2013-2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att, för Mariestads kommuns del, godkänna det upprättade samarbetsavtalet om energi- och klimatrådgivning 2013-2014 mellan Gullspångs, Mariestads
och Töreboda kommuner.
Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Gullspång har sedan tidigare en överenskommelse om att bedriva
gemensam energi- och klimatrådgivning. Nuvarande avtal löper ut 2012-12-31 och behöver
förnyas. Avtalsperioderna följer Energimyndighetens finansiering av verksamheten. Medel
har sökts för energi- och klimatrådgivning under 2013-2014.
Avtalet är identiskt med tidigare avtal så när som på en uppdatering av personer och datum.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol 2012-11-06, Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning 2013-2014.
Förslag till samarbetsavtal för energi- och klimatrådgivning mellan Gullspångs, Mariestads
och Töreboda kommuner.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol)
(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 444

KS 2012/0342

Alternativ finansiering av bemanningsenheten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mot bakgrund av att vård- och omsorgsförvaltningen har ställt sig positiv till att överta bemanningsenheten med befintlig organisation förordar kommunstyrelsens arbetsutskott detta
alternativ till organisatorisk placering för enheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bereda socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget att överföra bemanningsenheten, med befintlig organisation, från kommunstyrelsen till vård- och omsorgsförvaltningen.
Christer Dalvik (MAP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-08-16 kommunchefen i uppdrag att sammanställa
en genomlysning av bemanningsenheten, dess uppdrag och alternativa finansieringsmöjligheter. Uppdraget har utförts av förvaltningschefen för kommunledningskontoret i samverkan
med en arbetsgrupp bestående av vård- och omsorgschefen, verksamhetschefen för förskolan,
enhetschefen för bemanningsenheten, ekonomienhetsansvarige samt administrative chefen.
Mot bakgrund av den genomförda genomlysningen och diskussioner med berörda förvaltningar framhåller chefen för kommunledningskontoret tre alternativa förslag till beslut för
att finansiera verksamheten. Det bör påpekas att det inte finns något förslag till finansiering
för alternativ 1.
Vidare föreslås att omfattningen av bemanningsenhetens uppdrag ska vara oförändrat. D.v.s.
att de verksamheter som nyttjar enhetens tjänster idag ska göra det även fortsättningsvis.
Vid den händelse kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ två eller tre framför verksamhetsföreträdarna för berörda verksamheter att de har för avsikt att återta vikarieanskaffningen och samordningen av resursteamen till den egna verksamheten.
Alternativ 1: Kommunstyrelsen anslagsfinansierar den administrativa delen av bemanningsenhetens verksamhet (exklusive resursteamen), motsvarande 3 840 tkr.
Det skulle innebära minskade kostnader för socialnämnden om 3 170 tkr/år samt för
barn- och utbildningsnämnden om 670 tkr/år. I praktiken är detta ett budgettillskott till
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden med motsvarande belopp.
Vidare föreslås att socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden anslagsfinansierar
kostnaden för resursteamen, motsvarande 1 750 tkr/år för socialnämnden och 415 tkr för
barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 18
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Ksau § 444 (forts.)

Alternativ 2: Bemanningsenheten anslagsfinansieras av de verksamheter som nyttjar enhetens tjänster. Det skulle innebära att socialnämnden anslagsfinansierar 4 920 tkr/år samt att
barn- och utbildningsnämnden anslagsfinansierar 1 085 tkr/år.
Alternativ 3: Nuvarande finansiering av bemanningsenheten kvarstår.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) yrkar att bemanningsenheten även fortsättningsvis ska vara organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri samt administrative chefen Ola Blomberg 2012-11-09, Bemanningsenheten: uppdrag och alternativ finansiering.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för kommunledningskontoret
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Chefen för bemanningsenheten Annsofie Hermansson
Verksamhetschef förskola Anna-Karin Yséus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22
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Ksau § 445

KS 2012/0323

Regler för kurser och konferenser för förtroendevalda
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar förslaget till Regler för kurser och konferenser för förtroendevalda.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-10-25 kommunchefen i uppdrag att utarbeta
förslag till riktlinjer för kurser och konferenser för förtroendevalda.
Administrativa enheten har upprättat förslag till riktlinjer för kurser och konferenser för
förtroendevalda. Förslaget innefattar bl.a. att:
-

Förtroendevald som önskar delta i kurs, konferens eller dylikt framför detta önskemål
till nämnden. Nämnden beslutar om eventuellt deltagande. Nämnden ska uppvisa viss
restriktivitet vid beviljande av kurser, konferenser och utbildningar för förtroendevalda.

-

Syftet med kursen, konferensen eller arrangemanget måste ha en odiskutabel anknytning till nämndens uppdrag. Det kan gälla antingen att tillföra nämnden kunskaper och
erfarenheter som bedöms nödvändiga för verksamheten eller att uppfylla förpliktelser i
form av representation av kommunen.

-

När kursen/konferensen har genomförts ska den förtroendevalde återrapportera muntligt och skriftligt till nämnden. Rapporteringen ska innefatta en kort sammanfattning av
evenemanget.

Vidare förtydligar dokumentet befintliga regler för arvoden, resor samt bokning av biljetter
och logi i samband med kurser och konferenser.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson, kommunchef Lars Arvidsson
samt administrative chefen Ola Blomberg.
Förslag till ”Regler för kurser och konferenser för förtroendevalda”
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Socialnämnden)
(Tekniska nämnden & avfallsnämnden)
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Kulturnämnden)
(Valnämnden)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22
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Ksau § 446

KS 2010/0248

Utbyggnad av bredbandskapaciteten inom Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Mariestads kommun beslutar att revidera tidigare beviljad bidragsansökan från Västra
Götalandsregionen från 2011-04-27.
2. Mariestads kommun beslutar att medfinansiera utbyggnaden med 4 400 tkr enligt redovisad utbyggnadsplan och kostnadskalkyl under perioden 2013 till 2015. Kommunens
utbyggnadsplan och utbyggnadstakt bygger på att det finns ett lokalt engagemang från
byalagsföreningar och företag.
Totalsumman ska fördelas med årliga belopp i driftsbudgeten för 2013-2015. Beloppet
för 2013 finansieras med pengar från kommunstyrelsen till förfogandekontot.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskjuta resterande belopp i budget för åren 2014
och 2015.
3. Mariestads kommun beslutar att genomföra en upphandling av fiberbyggnation samt
drift av densamma enligt villkor och regler i förutsättningar för att erhålla bidragsstöd.
4. Mariestads kommun beslutar att Utvecklingsenheten i kommunen får i uppdrag att ta
fram förfrågningsunderlag för denna upphandling.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Västra Götalandsregionen (VGR) beviljade år 2011 Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner (MTG) ca 15, 6 miljoner i stöd för utbyggnad av fiberanslutningspunkter. Stödet
avser områden som saknar, eller har bristfällig, bredbandskapacitet. Beslutet utgår från den
IT-infrastrukturplan som MTG kommunerna gemensamt upprättade år 2010.
Under år 2012 har fiberutbyggnaden påbörjats genom att sträckan mellan Lyrestad och Rotkilen (etapp 1) utmed Göta kanal är i drift från september. Kommunen har även lämnat en
förlustgaranti för utbyggnaden av en fiberförbindelse mellan Sjötorp och Lyrestad (etapp 2).
VGR önskar vidare att Mariestads kommun under hösten 2012 ska revidera bredbandsansökan och beskriva kommunens planerade bredbandsutbyggnad för de kommande 2-3 åren.
I den reviderade utbyggnadsplanen behålls de sträckningar där marknadskrafterna inte beräknas ansvara för en fiberutbyggnad samt där intresse för fiberanslutning anmälts från privatkunder, byalagsföreningar, företag och kommunalt behov. Vidare beaktats de synpunkter
som VGR samt Post & Telestyrelsen framfört om områden som framledes kommer att ha
en begränsad möjlighet till bredbandsuppkoppling. För den reviderade fiberutbyggnaden
har en ny produktionskalkyl tagits fram uppdelad på beräknade bidragsmedel och den
kommunala medfinansieringen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22
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För att erhålla bidragsmedel kommer Mariestads kommun att genomföra en upphandling
för byggnation och drift av efterfrågade fiberförbindelser. Förfrågningsunderlaget kommer
att vara etappindelat där varje etapp påbörjas när det finns tillräckligt stort intresse från den
lokala marknaden. Utbyggnaden är planerad att ske under perioden 2013 – 2015 och inledningsvis är Etapp M1 respektive M3 prioriterade utbyggnader.
För att ta fram ett förfrågningsunderlag finns huvuddelen av underlagen framtagna i de förstudier och förprojekteringar som gjorts för MTG Landsbygdsnät samt nya lokala nätutbyggnader inom respektive kommun varför inga särskilda ekonomiska tilläggsmedel behöver avsättas för denna del av uppdraget. Eftersom både Mariestad och Töreboda kommun
skall upphandla byggnation och drift är det naturligtvis en fördel om arbetet med att ta fram
förfrågningsunderlag kan samordnas mellan kommunerna.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivsutvecklare Mats Widhage 2012-11-13, Utbyggnad av bredbandskapaciteten inom Mariestads kommun.
Beräknad produktionskostnad för fiberutbyggnad enligt reviderad bidragsansökan november 2012.
Karta för bredbandsutbyggnad inom Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Näringslivsutvecklare Mats Widhage)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Ksau § 447

KS 2011/0235

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi:
Förändrat uppdrag avseende hemtjänsten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avvakta med beslut om eventuella förändringar i driften av hemtjänsten.
2. Arbetsutskottet beslutar att socialnämndens besparingskrav för år 2013 om 6 000 tkr
ligger fast.
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 ska arbeta in hela sparkravet om 6 000 tkr i budget för år 2014.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-08-16 kommunchefen i uppdrag att upprätta ett
upphandlingsunderlag enligt LOU eller LOV för två tredjedelar av hemtjänsten i kommunen. Underlaget skulle vara färdigställt för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott i
november 2012.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24 att: upphandling av hemtjänsten ska ske enligt
LOV, inte LOU som beslutades i sparpaketet ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi”.
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har förutsättningarna för kommunchefens
uppdrag ändrats.
Arbetsutskottet beslutade därför 2012-10-11 att ge kommunchefen i uppdrag att utreda
konsekvenserna av kommunfullmäktiges beslut (att upphandlingen av hemtjänsten skulle
ske enbart enligt LOV). En avstämning av uppdraget presenterades på arbetsutskottets
sammanträde 2012-10-25 och arbetsutskottet noterade informationen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Redovisningschef Lars Bergquist
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 448

KS 2012/0114

Tidplan för budget- och målarbete under år 2013 inför budget
2014-2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner tidplanen för budget- och målarbete under år
2013 inför budget 2014-2016 med de justeringar som diskuterades på sammanträdet.
Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat ett förslag till tidplan för budget- och målarbete under år
2013 inför budget 2014-2016. Förslaget presenteras på sammanträdet av ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson.
Underlag för beslut

Förslag till tidplan för budget- och målarbete under år 2013 inför budget 2014-2016.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2012/0114

Tidplan för uppföljning av budget 2013: årsprognoser,
delårsrapport samt åtgärdsplaner.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera tidplanen för uppföljning av
budget 2013 för att undersöka möjligheten att senarelägga prognos 1 med en månad, alternativt kvartalsbokslut. Syftet med detta är att kvalitetssäkra underlaget inför beslut om budget 2014 i kommunfullmäktige den 17 juni 2013.
Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat ett förslag till tidplan för uppföljning av budget 2013: årsprognoser, delårsrapport samt åtgärdsplaner. Förslaget presenteras på sammanträdet av
ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson.
Underlag för beslut

Förslag till tidplan för uppföljning av budget 2013: årsprognoser, delårsrapport samt åtgärdsplaner.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut om beredning av medborgarförslag och motioner
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna Bo Björks medborgarförslag till
utvecklingsenheten/folkhälsoplaneraren för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna Marianne Kjellquists (S) motion till
utvecklingsenheten för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna Åsa Olssons (V), Emelie Olssons
(V), Mikael Jonssons (V), Adrian Anderssons (V), Maria Holms (V) samt Per Rosengrens
motion till tekniska förvaltningen i samverkan med fritidschefen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna Ann-Charlotte Sjöblom-Carlssons
medborgarförslag till utvecklingsenheten/näringslivsutvecklaren/turistchefen för beredning.
Bakgrund

Bo Björk har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska köpa in isbroddar
till kommunens pensionärer. Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Marianne Kjellquist (S) har i en motion föreslagit att det ska finnas en ”badbuss” sommartid
som kan forsla passagerare mellan kommunens olika badplatser. Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Åsa Olsson (V), Emelie Olsson (V), Mikael Jonsson (V), Adrian Andersson (V), Maria
Holm (V) samt Per Rosengren har i en motion föreslagit att kommunen ska anlägga en
konstgräsplan i anslutning till bollhallen vid Vadsbogymnasiet och Tunaholmsskolan. Vidare föreslås att kommunen ska anlägga en kombinationsrink på samma yta där man kan spela
basket, handboll och fotboll. Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Ann-Charlotte Sjöblom-Carlsson har inkommit med ett medborgarförslag i vilket hon föreslår att kommunen ska ta initiativ till att det sommartid ska anordnas servering samt försäljning av hantverk i Bertha Petterssons Hus. Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29 att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Bo Björk i vilket han föreslår att Mariestads kommun ska köpa in
isbroddar till kommunens pensionärer.
Motion från Marianne Kjellquist (S) i vilken hon föreslår att det ska finnas en ”badbuss”
sommartid som kan forsla passagerare mellan kommunens olika badplatser.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Motion av Åsa Olsson (V), Emelie Olsson (V), Mikael Jonsson (V), Adrian Andersson (V),
Maria Holm (V) samt Per Rosengren i vilken de föreslår att kommunen ska anlägga en
konstgräsplan i anslutning till bollhallen vid Vadsbogymnasiet och Tunaholmsskolan. Vidare föreslås att kommunen ska anlägga en kombinationsrink på samma yta där man kan spela
basket, handboll och fotboll.
Medborgarförslag av Ann-Charlotte Sjöblom-Carlsson i vilket hon föreslår att kommunen
ska ta initiativ till att det sommartid ska anordnas servering samt försäljning av hantverk i
Bertha Petterssons Hus. Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29 att
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
Turismchef Lotta Samuelsson
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2012/0257

Förstudie av eventuell samordning av verksamheter i Mariaskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar ett inriktningsbeslut om att genomföra en omställning av Mariaskolan till ett innovativt sysselsättningscenter.
Som ett första steg i omställningen ger arbetsutskottet kommunchefen i uppdrag att genomföra en omflyttning av AME:s verksamhet på Verkstadsgatan till Mariaskolan.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om att överföra Mariaskolan till
avvecklingsfastigheter.
Kommunfullmäktige beslutar att, som ett första steg, anslå 4 miljoner kronor i investeringsmedel för anpassning av Mariaskolans lokaler till verksamhetens behov. Kapitalkostnaden är finansierad inom ramen för anslagna medel för befintlig verksamhet.
Ärendet justeras omedelbart.
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:
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-

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.
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.
Arbetsutskottet beslutade 2012-11-15 att återremittera ärendet för att utreda möjligheten till
alternativ lokalisering för ett innovativt sysselsättningscenter.
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.
Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theoren 2012-11-20, Samlokalisering med Rehma
Indufas lokaler Hantverkaregatan, Mariestad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Barn- och utbildningschef Tommy Olsson)
(Förvaltningschefen för IFO Elisabeth Olsson)
(Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson)
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Uppdrag att skapa enhet för att underhålla kommunala markytor
Arbetsutskottet konstaterar att många kommunala markytor har bristfällig skötsel. Det har framkommit att AME har möjlighet att organisera två 2 arbetslag för att bistå med dessa uppgifter.(7
personer plus 1 arbetsledare). Arbetslagens främsta uppgift ska vara att röja bandstränder, naturhamnar och vandringsleder samt kommunala markytor i kransorterna som inte sköts idag.
AME ska vara huvudman för projektet och samarbete ska ske med arbetsförmedlingen, tekniska
förvaltningen och socialförvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, senast januari 2013, sätta det
första arbetslaget i arbete. Det andra arbetslaget ska startas upp senast i maj månad.
______________________________________________________

Uppdrag att skapa praktikplatser för arbetslösa ungdomar
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med de fackliga
organisationerna, hitta former för att skapa praktikplatser för arbetslösa ungdomar. Avsikten är att
den arbetslösa ska prova två arbetsplatser under praktikperioden om två plus tre månader.
syftet med praktikplatserna är att stimulera arbetslösa ungdomar att prova olika arbetsuppgifter för
att senare söka vidare och utbilda sig till lärare eller vårdpersonal (tekniska, bygg- och miljö). Det är
inte minst viktigt för att klara framtida personalförsörjning i kommunen.
______________________________________________________

Sammanställning över arbetsutskottets uppdrag

Administrative chefen Ola Blomberg redovisar den aktuella sammanställningen över arbetsutskottets uppdrag till kommunchefen.
______________________________________________________

Tvärpolitisk beredningsgrupp för framtida skolstruktur

Kommunchef Lars Arvidsson rapporterar att fastighetsavdelningen genomför nödvändiga
åtgärder för att säkra lokalerna på Lockerudsskolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till denna åtgärd.
Arbetsutskottet diskuterade även tidplan och process för beredningsgruppens och kommunchefens arbetsgrupps arbete.
Arbetsutskottet beslutar att genomföra beredningsgruppens första möte onsdagen den 5
december klockan 13.00–15.00
______________________________________________________
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Arbetsgivarfrågor

Personalchef Stefan Wallenå redovisar de åtgärder och förtydliganden som personalenheten
har genomfört med anledning av arbetsutskottets beslut 2012-1-08 att:
-

Anställningar får endast ske efter särskild prövning.

-

Deltagande i kurser och konferenser får endast ske efter särskild prövning

-

Löneavtal ska följas strikt. Undantag kan beviljas efter särskild prövning.

-

Endast beordrad övertid och mertid är inte tillåtet.

-

Inköp får endast ske med leverantörer som kommunen har avtal med.

-

Konsultinköp får endast ske efter särskild prövning.

-

Uppräkning av materialpriser och internhyror kommer inte att ske i budget 2013.

-

Fastighetsförsäljningar som ger överskott kommer att genomföras under år 2013.

-

Fonderade medel kommer att nyttjas för att förstärka resultatet år 2013.

______________________________________________________
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Rapporter
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Sysselsättningsgrupp

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med sysselsättningsgruppen den 13 november. Vid mötet diskuterades bl.a. Kraftprojektet. Även Marianne Kjellquist (S) och
Christer Dalvik (MAP) deltog vid mötet.
______________________________________________________

Tolkförmedlingen

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från möte med Tolkförmedlingen i Trollhättan den 15
november.
______________________________________________________

Information om spelmissbruk

Christer Dalvik (MAP) rapporterade från informationsmöte om spelmissbruk på Vadsbogymnasiet den 13 november.
______________________________________________________

Handelskväll

Christer Dalvik (MAP) rapporterade från handelskväll på Regionens Hus den 15 november.
Handelskvällen genomfördes i samverkan mellan Mariestad Handel, Mariestads kommun
samt Fastighetsägarna. Vid mötet deltog även Johan Abrahamsson (M).
______________________________________________________

Arvodesgrupp

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med den parlamentariska arvodesgruppen
den 16 november.
______________________________________________________

KPMG

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med KPMG den 16 november. Vid mötet
diskuterades revisorernas rapport om fordonsprogrammet på Vadsbogymnasiet.
______________________________________________________

Kollektivtrafikrådet

Rune Skogsberg (C) rapporterade från möte med Kollektivtrafikrådet den 16 november.
______________________________________________________
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Studieresa i Frankrike

Nils Farken (MP) rapporterade från studieresa i Frankrike den 13-15 november. Resan anordnades och finansierades av Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
______________________________________________________

Fördjupad översiktsplan (FÖP)

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med styrgruppen för FÖP:en för Mariestads tätort den 19 november.
______________________________________________________

Migrationsverket

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med Migrationsverket och Fastighetsägaren till Lugnsäter angående att en flyktingförläggning ska etableras på Lugnsäter. Samtliga
parter träffades den 19 och 20 november.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-11-22

Anslagsdatum

2012-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-12-17

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

