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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 126

Handlingar att anmäla
______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Skrivelse från Maria Matsson i Mariestad till kommunalråd Johan Abrahamsson (M). I
skrivelsen framförs önskemål om en renovering av hertig Karls torg. (KS 2013/0066)
2. Västsvenska Handelskammaren. Rapporten Svenska nav 2013, En studie av Sveriges
lokala arbetsmarknader.
3. Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen m.fl. Nyhetsbrev 2013-1 från
Vänersamarbetet.
4. Tekniska nämnden. Slutredovisning av investeringsprojekt för 2012, Mariestads kommun.
5. Boverket. Rapporten Kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget – en
undersökning av 33 kommuner.
6. Boverket. Boverkets lägesrapport 2012 – planering, byggande, boende.
7. Arbetsförmedlingen. Minnesanteckningar från Sysselsättningsgruppens möte 2013-02-04 i
Mariestad.
8. Hornborgarrådet. Minnesanteckningar från Hornborgarrådets möte den 11 februari 2013 i
Skara.
9. Sveriges Kommuner och Landsting. Nyckeltal energi och klimat 2012 – byggnader och
transporter i kommuner och landsting.
10. Jordbruksverket. Utbetalning av stöd till hållbar utveckling i fiskeområden. Beslut att
utbetala 214 435 kronor till Mariestads kommun.
(Dnr. KS 2009/0136)
__________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 127

Inbjudningar
______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Piteå kommun. Inbjudan till konferensen BRAND2013 den 21 maj 2013 i Piteå.
2. Länsöverdirektören. Inbjudan till mottagning för att fira landshövding Lars Bäckströms
60-årsdag den 15 mars i Göteborg.
3. Tylösandsveckan. Inbjudan till seminariet Innovation – en avgörande fråga för lokal och
regional tillväxt.
4. Vänerns vattenvårdsförbund, Kristinehamns kommun m.fl. Inbjudan till ordinarie föreningsstämma i Vänerns vattenvårdsförbund den 19 mars 2013 i Kristinehamn.
__________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 128

Dialog med Skara stift om förutsättningarna för en utveckling av Torsö
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

På uppdrag av arbetsutskottet har Rune Skogsberg (C) bjudit in representanter för Skara stift
för att diskutera förutsättningarna för en utveckling av Torsö.
Skara stift är stor markägare på Torsö och därmed en viktig aktör i diskussionen om en utveckling av ön.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________

Expedieras till:

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 129

KS 2013/0074

Årsredovisning för Mariestads kommun år 2012
______________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen för Mariestads kommun år 2012 till kommunfullmäktige.
Bakgrund

Efter varje verksamhetsår, tillika kalenderår, ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen
ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys samt
sammanställd redovisning med kommunal verksamhet i annan juridisk form.
Redovisningsenheten har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads kommun år
2012. Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om årsredovisningen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2013-02-28, Årsredovisning 2012.
Årsredovisning 2012 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Lars Bergqvist)
(Maria Vaziri)
(Kommunrevisionen)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 130

Information: Budgetförutsättningar för kommunstyrelsens verksamheter
år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson informerar om budgetförutsättningarna för kommunstyrelsens verksamheter år 2014.
Ärendet kommer även att behandlas av arbetsutskottet 2013-03-28 inför beslut i kommunstyrelsen 2013-04-11.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 131

KS 2013/0075

Utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsen som ansvarig nämnd att överta barnoch utbildningsnämndens ansvar att ge en ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta
de uppgifter som anges i 4 kap. 2 § i förordningen om yrkeshögskolan (2009:130).
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Reine Johansson som utbildningsledare för YHutbildning Tandsköterska.
2. Kommunstyrelsen utser Thomas Qvick till ny utbildningsledare och ansvarig för den
dagliga verksamheten för YH-utbildning Tandsköterska.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har övertagit ansvaret som anordnare av yrkeshögskole-utbildning Tandsköterska från barn- och utbildningsnämnden. I samband med denna förändring har frågan om att
utse en ny utbildningsledare aktualiserats.
Tandsköterskeutbildning har bedrivits på Marieholmskolan (kommunal vuxenutbildning) i
form av Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) sedan hösten 2004. Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Mariestads kommun att anordna YH-utbildning Tandsköterska med två utbildningsstarter. Beviljade utbildningar pågår till sommaren år 2015. Inför en eventuell fortsättning
krävs en ny ansökan och ett nytt beslut från YH-myndigheten om att anordna utbildningen.
Yrkeshögskoleutbildningar är riksrekryterande och fyller inte endast lokala eller regionala
behov. Ett krav för att kommunen ska kunna vara utbildningsanordnare är att kommunfullmäktige utser en nämnd att uppdra åt en ledningsgrupp att under nämnden sköta de uppgifter
som anges i 4 kap. 2 § i förordningen om yrkeshögskolan (2009:130). Utbildningsanordnaren
(nämnden) ska ge en person befogenhet att skriva under och skicka in ansökan på utbildningsanordnarens uppdrag. Den ansvariga utbildningsanordnaren ska utse en person som leder det
dagliga arbetet i verksamheten. Denna person ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringsledare Kristofer Svensson samt rektor Reine Johansson 201302-21, Ny utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildning Tandsköterska.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-10-25 § 91, Ansökan om statligt stöd för att
bedriva yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska.

Justerandes signatur
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Ksau § 131 (forts.)
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Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Johan Harryson samt handläggare Lars
Stäring 2010-06-22, Ansökan om statligt stöd för att bedriva yrkeshögskoleutbildning till
tandsköterska.
__________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Rektor Reine Johansson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 132

KS 2013/0043

Remiss: Regionalt trafikförsörjningsprogram samt Förslag till
inriktning för Västtrafik 2014-2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remissvar på ”Regionalt trafikförsörjningsprogram” samt på ”Förslag till inriktning för Västtrafik 2014-2015” samordnas genom det
delregionala kollektivtrafikrådet i Skaraborg.
2. Arbetsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag att komplettera remissvaret med önskemål om ”närtrafik” på helgerna.
Bakgrund

Enligt de beslutade samverkansformerna mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
ska trafikförsörjningsprogrammets strategiska inriktning utarbetas i samråd. Därefter ska en
avstämning av programmet ske årligen, genom en remiss till kommunerna, till dess att programmet revideras. Remissen kan med fördel samordnas genom de delregionala kollektivtrafikråden.
Trafikförsörjningsprogrammet fastställdes av Västra Götalandsregionen i september 2012 och
revideras vart fjärde år.
Underlag

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2013-02-18, Remiss på ”Regionalt trafikförsörjningsprogram” samt ”Förslag till inriktning
för Västtrafik 2014-2015”.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2013-02-21, Synpunkter från Mariestads kommun på ”Regionalt trafikförsörjningsprogram” samt på ”Förslag till inriktning för Västtrafik 2014-2015.
Västra Götalandsregionen, 2012 års uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet – Förslag till
kollektivtrafiknämnden, inklusive missivbrev.
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland - Förslag till inriktning för Västtrafiks
uppdrag 2014-2015.
__________________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Sida 9

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 133

KS 2012/0146

Beslut om utställning: Fördjupad översiktsplan för Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget till fördjupad översiktsplan för
Mariestad ställs ut under två månader.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta en genomförandeplan som bl.a.
innefattar ekonomi, tidplan samt olika affärskoncept.
Bakgrund

Den fördjupade översiktsplanen för Mariestad (FÖP Mariestad) är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument för stadens utveckling. Arbete med planen har pågått under ca två år.
Utställningen är det sista skedet innan antagande där myndigheter, medborgare och övriga har
möjlighet att lämna sina synpunkter.
Målsättningen med FÖP Mariestad är att den ska leda till en långsiktig hållbar utveckling av
staden och till att byggstenarna i Vision 2030 konkretiseras och genomförs samt till förbättrad
livskvalitet och ett ökat antal invånare.
För Mariestads framtida utveckling är det viktigt att identifiera strategiska prioriteringar för att
investera resurser på rätt saker. Planförslaget identifierar delprojekt och nyckelprojekt, där
målet är att små precisa projekt får stor påverkan på den övriga staden. Grundtanken handlar
om att utgå från det befintliga och att vidare utveckling, t ex inflyttning, kan främjas genom
smarta utvecklingsprojekt som först och främst stärker befintliga kvaliteter.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Hanna Asp 201302-27, Förslag till beslut om utställning FÖP Mariestad.
Förslag till Fördjupad översiktsplan Mariestad, Utställningshandling 2013.
Fördjupad översiktsplan Mariestad, Bilaga PM, Utställningshandling 2013.
Fördjupad översiktsplan Mariestad, samrådsredogörelse, Utställningshandling 2013. Upprättad
av kommunledningskontoret i februari 2013.
__________________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Hanna Asp
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Ksau § 134

KS 2012/0190

Hyresavtal för fastigheten Onsö 1:6 i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
2. Arbetsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag att kontakta länsstyrelsen för att diskutera alternativa förslag till ett hyreskontrakt för att projektet ska få tillgång till fastigheten
Onsö 1:6 i Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig 2012-04-13 positiv till utveckling av utbildning,
forskning, friluftsliv och naturturism på ön Onsö i Mariestads skärgård. Arbetsutskottet gav
även utvecklingsenheten i uppdrag att, i samråd med berörda parter, utarbeta ett ekonomiskt
underlag för en förhyrning av byggnaderna på Onsö.
Mot bakgrund av arbetsutskottets ställningstagande har Mariestads kommun bl.a. sökt och
beviljats stöd via LEADER Norra Skaraborg för projektet ”Destination Onsö – en resurs för
biosfärsupplevelser”. Syftet med projektet är att genomföra en förstudie som ska lämna förslag
till:
-

Långsiktig självfinansiering av byggnader och anläggningar på Onsö.

-

Möjligheter till kommersiell uthyrning av byggnad/byggnader.

-

Organisation för att genomföra ovanstående uppdrag

Projektet löper ut under hösten 2013 och kommunen ska då ta ställning till en eventuell fortsättning.
En förutsättning för att kunna utveckla projektet är att kommunen har rådighet över byggnader och anläggningar på Onsö under projektperioden. Mot bakgrund av detta har ett förslag till
hyresavtal mellan kommunen och Länsstyrelsen Västra Götaland utarbetats.
Upplåtelsen gäller under ett år med tillträdesdag den 1 april 2013 och avträdesdag den 31 mars
2014. Avtalet ska sägas upp skriftligen nio månader före avtalstidens utgång. Då förstudien
kommer att presenteras under hösten 2013 och kommunen i samband med detta kommer att
ta ställning till eventuell fortsättning krävs det för att kommunen ska ha full rådighet att avtalet
sägs upp senast under juni 2013.
Kommunens avsikt med hyresavtalet är att låta företag bedriva kursverksamhet med natur- och
kulturinriktning, hyra ut lokalerna för korttidsupplåtelser, utreda förutsättningarna för intresseföreningar eller motsvarande som kan svara för det långsiktiga engagemanget för fastigheten,
skapa förutsättningar för skolor att bedriva utbildningsverksamhet.
Länsstyrelsen Västra Götalands län planerar att utvidga det befintliga naturreservat Onsö till att
även omfatta denna fastighet.
Justerandes signatur
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Ksau § 134 (forts.)
__________________________________________________________

Hyreskostnaden om 25 000 tkr finansieras via kommunens medel för mark- och exploatering
inom ansvar 1040.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén
2013-02-21, Hyresavtal för fastigheten Onsö 1:6 i Mariestads kommun.
Förslag till Hyresavtal för lokal Onsö 1:6 med bilagor (kartor).
Skrivelse upprättad av länsstyrelsen Västra Götalands län 2012-03-14, Förslag till beslut om
föreskriver i Naturreservatet Onsö, inklusive bilaga.
Finansieringsmodell av Onsöhyra
__________________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 135

KS 2013/0076

Återutnämning till Säker och Trygg kommun/Safe Community
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestad kommun ska ansöka om återcertifiering till ”En Säker
och Trygg kommun/Safe Community”.
Mariestads kommun ska intensifiera det säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbetet
med målet att vara bland de ledande säkra och trygga kommunerna i världen. Kommunstyrelsen ger samtliga förvaltningar i kommunen i uppdrag att utifrån respektive verksamhet, enskilt
eller i samarbete med andra, bidra till målet.
Bakgrund

Mariestads kommun certifierades år 1999 certifierades till en ”Säker och Trygg kommun/ Safe
Community” av WHO Collaborating Center on Safe Community Promotion (WHO CCCSP).
Mariestad återcertifierades även år 2008. I världen finns nu ca 275 Safe communities i alla
världsdelar. I Sverige finns 14 st. varav åtta i Västra Götaland.
En säker och trygg kommun arbetar systematiskt med att förebygga skador och främja trygghet
utifrån en överenskommelse med WHO CCCSP. Arbetet ska bedrivas på en högre nivå än
enbart det lagstadgade. För att certifieras som Safe Community ska kommunen ha:
-

En infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och samarbete, ledd av en
tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i kommunen.

-

Långsiktiga, varaktiga program som omfattar båda könen och alla åldrar, miljöer och
situationer.

-

Program som riktas mot högriskgrupper och miljöer samt program som främjar säkerhet
för utsatta grupper.

-

Program som grundar sig på tillgänglig evidens.

-

Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker.

-

Utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändringar.

-

Fortgående deltagande i nationella och internationella "Safe Community" nätverk.

Mariestad har under åren som säker och trygg kommun bedrivit ett gediget och strukturerat
skadeförebyggande arbetet som i allt större utsträckning integrerats i kommunens ordinarie
verksamhet. Detta innebär goda möjligheter att arbeta långsiktigt där varje förvaltning arbetar
enskilt eller i samverkan med andra för att förebygga skador inom respektive verksamhet och
ansvarsområde.
Enligt WHO CCCSPs regler för certifiering ska Mariestads kommun söka om återcertifiering
senast fem år efter senaste certifieringen. Reglerna säger vidare att ett ”letter of intent” ska
inlämnas senast sex månader före planerad återcertifiering.

Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
samt säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson 2013-02-01, Återutnämning till ”Säker och Trygg
kommun/Safe Community”.
__________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)
(Säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson)
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Ksau § 136

KS 2013/0032

Yttrande över Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig över Handlingsplan för jämlik hälsa i
hela Västra Götaland i enlighet med folkhälsorådets förslag.
Bakgrund

Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har upprättat ett förslag till Handlingsplan för
jämlik hälsa i hela Västra Götaland. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
förslaget.
De växande skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper är ett etiskt såväl som ekonomiskt samhällsproblem. Forskning visar att det sannolikt är många små förändringar och
förbättringar inom en rad program och policyområden som bäst kan motverka de ökande
hälsoskillnaderna. Det gäller i synnerhet om förändringarna genomförs i samverkan mellan
flera samhällsaktörer.
I syfte att få till stånd ett sådant arbete beslöt Regionstyrelsen att ge Folkhälsokommittén i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland. Under 2012 har
det pågått ett arbete med att ta fram handlingsplanen. Arbetet har bedrivits genom en arbetsgrupp med representanter från olika kommuner, myndigheter, idéburna organisationer m.fl.
Det har även arrangerats konferenser och dialogmöten för att ta fram förslag på åtgärder och
innehåll i handlingsplanen.
Folkhälsoplaneraren samt kulturchefen har upprättat ett förslag till yttrande. Folkhälsorådet
beslutade 2013-02-18 att föreslå kommunstyrelsen att godkänna det upprättade förslaget till
yttrande.
Underlag för beslut

Förslag till yttrande upprättat av folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson samt kulturchef Maria
Henriksson 2013-02-08, Yttrande angående ”Handlingsplan jämlik hälsa i hela Västra Götaland.
Skrivelse från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté 2013-08-28, Handlingsplan för en
jämlik hälsa i hela Västra Götaland.
Skrivelse upprättad t.f. förvaltningschef Lars Stäring samt utredare Roger Erkenvåg 2013-0222, Remissvar ang. Jämlik Hälsa.
Förslag till Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland upprättad av Västra Götalandsregionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 136 (forts.)
__________________________________________________________

Expedieras till:
Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 137

KS 2013/0077

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner folkhälsorådets verksamhetsberättelse för år 2012.
Bakgrund

Folkhälsorådet beslutade 2013-02-18 att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse för år
2012 för rådets verksamhet. Verksamhetsberättelsen ska godkännas av kommunstyrelsen.
Folkhälsoarbetet i Mariestads kommun har varit riktat till hela befolkningen. Folkhälsorådet
har prioriterat tidiga insatser till barn och ungdomar, familjecentral, ungdomsmottagning
grundskola och förskola.
Folkhälsorådet har drivit utvecklingen av sociala investeringar. Kommunstyrelsen har beslutat
att avsätta medel för utveckling av sociala investeringar genom en social investeringsfond.
Riktlinjer har utarbetats för hantering av den sociala investeringsfonden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt folkhälsoplanerare Gunilla
Carlsson 2013-03-01, Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2012.
Förslag till verksamhetsberättelse 2012 för folkhälsorådet.
__________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)
(Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 138

KS 2013/0078

Folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till folkhälsostrategi för
Mariestads kommun 2014-2017. Arbetet ska genomföras i enlighet med kommunens nya
projektmodell.
Bakgrund

Mariestads kommun bedriver ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan med Västra Götalandsregionen. Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor
som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Kommunens folkhälsoplan 2007-2010 gäller tillsvidare men ska nu revideras.
I kommunen finns ett folkhälsoråd som arbetar med folkhälsofrågor. Detta innebär att övriga
nämnder och förvaltningar kan uppleva att ansvaret för folkhälsoutvecklingen har överlämnats
till folkhälsorådet och dess tjänstman. Det finns därmed en uppenbar risk för att folkhälsoarbetet ”hamnar mellan stolarna”. För att folkhälsoarbetet i en kommun skall bli kraftfull krävs
engagemang från många och en implementering långt ut i organisationen. Det är därför viktigt
med en bred förankring som gör att alla arbetar med ett folkhälsoperspektiv utifrån sitt ansvarsområde.
Folkhälsorådet föreslår kommunstyrelsen att besluta om att ta fram en ”Folkhälsostrategi för
Mariestads kommun 2014-2017” enligt Mariestads kommuns projektmodell.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2013-02-26, Projekt ”Att ta fram en folkhälsostrategi för Mariestads
kommun 2014-2017”.
Förslag till projektplan för att ta fram en folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017.
__________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 139

KS 2009/0155

Igångsättningstillstånd för gångvägar i Gärdesparken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för att anlägga
gångvägar i Gärdesparken.
Drift och kapitalkostnader ska finansieras inom anslagna medel i teniska nämndens budget.
2. Arbetsutskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att kontakta Göteborgs universitet/Dacapo för att diskutera om anläggningen av gångvägar i Gärdesparken kan utföras
inom ramen för pågående utbildningar.
Bakgrund

I investeringsbudgeten för utvecklingen av Gärdesparken har 1 500 tkr avsatts för anläggande
av gångvägssystem. Kostnaden inkluderar belysning och gångarna kommer att ha ett ytskikt av
stenmjöl. Planerad start för arbetena är februari 2013.
Tekniska förvaltningen föreslår att byggnationens första etapp ska omfatta sträckan genom
parken mellan Göteborgsvägen och Marieforsleden samt anslutningen till Trädgårdsmästeriet.
Övriga delar av gångsystemet kommer att anläggas i ett senare skede när omgivande markytor
är färdigprojekterade.
Tekniska nämnden beslutade 2013-02-12 att föreslå kommunstyrelsen att ge igångsättningstillstånd till att bygga gångvägar i Gärdesparken.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-02-12 § 23, Gångvägar i Gärdesparken i Mariestad.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom 201301-23, Gångvägar i Gärdesparken.
__________________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
Gatuchef Matz Hasselbom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 140

KS 2012/0328

Medborgarförslag om att flytta järnvägsbommarna vid Strandvägen till
järnvägsövergången i Stadsparken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda och lämna förslag till
åtgärder för att öka säkerheten vid järnvägsövergången i Stadsparken.
Bakgrund

Yngve Erngren har i medborgarförslag föreslagit att järnvägsbommarna vid Strandvägen ska
flyttas till järnvägsövergången vid stadsparken för att öka säkerheten för cyklister och gående.
Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska förvaltningen för beredning.
Tekniska förvaltningen har tidigare varit i kontakt med Banverket för att undersöka möjligheten till att öka säkerheten vid järnvägspassagen i Stadsparken. Vid detta tillfälle lämnade
Banverket ett kostnadsförslag om 800 tkr. Mariestads kommun ansåg då att dessa åtgärder inte
kunde genomföras. Efter ny kontakt med Trafikverket, som övertagit Banverkets ansvarsroll,
har de meddelat att kostnaderna för en sådan åtgärd inte har minskat, kostnaderna har snarare
ökat.
Tekniska nämnden beslutade 2013-02-12 att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Yngve Erngren om att järnvägsbommarna vid Strandvägen ska flyttas
till järnvägsövergången vid stadsparken för att öka säkerheten för cyklister och gående.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-02-12 § 18, Yttrande över medborgarförslag om
att flytta järnvägsbommarna vid Strandvägen till järnvägsövergången i Stadsparken i Mariestad .
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt trafikingenjör Eva Berdenius 201301-24, Förslag till yttrande över medborgarförslag om att flytta järnvägsbommarna vid Strandvägen till järnvägsövergången i Stadsparken i Mariestad .
__________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Yngve Erngren)
(Tekniska chefen Åke Lindström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 141

KS 2013/055

Upphandling av park- och städverksamheterna
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att tekniska nämnden har att följa kommunfullmäktiges beslut avseende att genomföra en upphandling av park- och städverksamheterna.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 om åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi. En av
dessa åtgärder var att park- och städverksamheterna skulle upphandlas på entreprenad.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett underlag för upphandlingen. En del av underlaget har
varit jämförelser med andra kommuner för att bedöma de ekonomiska effekterna. Jämförelserna visar att tekniska förvaltningens verksamheter är konkurrenskraftiga.
Kostnaderna för städverksamheten har jämförts med Alingsås kommun, som har upphandlat
städtjänster på entreprenad, samt med Skara och Götene kommuner som bedriver verksamheten i egen regi. Jämförelserna visar att städverksamheten i Mariestads kommun har lägre
kostnader än dessa kommuner.
Inom parkverksamhet har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tidigare försökt att jämföra
kostnader och effektivitet mellan landets kommuner. Dessa försök har avslutats då det visade
sig vara svårt att göra jämförelser på ett relevant sätt. Tekniska förvaltningen har varit i kontakt
med ett antal kommuner i Västsverige för att sammanställa jämförbara siffror beträffande
skötsel av gräsytor. Jämförelsen visar att parkverksamheten i Mariestad bedriver skötseln med
lägre kostnad än i övriga kommuner. Det gäller både de som upphandlar skötsel av gräsytor på
entreprenad och de som har skötsel i egen regi.
Parkverksamhetens arbetsuppgifter är i en liten kommun som Mariestad integrerade med andra
verksamheter inom förvaltningen för att nå synergier då verksamheten bedrivs i egen regi. En
upphandling försvåras av detta då det är svårt att på ett tydligt sätt beskriva innehåll och
omfattning av verksamheten.
Tekniska nämnden beslutade 2012-02-12 att föreslå kommunstyrelsen att besluta att park- och
städverksamheterna i Mariestad inte upphandlas på entreprenad i enlighet med det underlag
som förvaltningen redovisade samt att förvaltningen fortsätter med arbetet med kostnadseffektivisering av verksamheterna.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-02-12 § 24, Upphandling av park- och städverksamheterna i Mariestads kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 141 (forts.)
__________________________________________________________

Skrivelse upprättad av Tekniska chefen Åke Lindström, gatuchef Matz Hasselbom samt kostchef Ann-Christine Gustavsson 2013-02-06, Förslag till beslut angående upphandling av parkoch städverksamheterna på entreprenad
Jämförelser av park- och städverksamheterna med andra kommuner.
__________________________________________________________

Expedieras till
Tekniska nämnden
Tekniska chefen Åke Lindström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 142

KS 2013/0070

Medel till marknadsföring av attraktiva bostadsområden i Mariestad
via TV4
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 500 tkr för marknadsföring av nya bostadsområden via
TV4 under hösten och vintern 2013/2014. Åtgärden ska finansieras inom ramen för kommunstyrelsens budget år 2013.
Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott arbetar informationsenheten med att ta fram
en marknadsföringsstrategi för att lyfta fram nya attraktiva bostadsområden i Mariestad. Ambitionen är att nå presumtiva kommuninvånare som kommer att attraheras av Mariestad och det
sjönära läget.
Som ett led i detta arbete tar informationsenheten fram en reklamfilm som bland annat kan
sändas i tv. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare ställt sig positiva till att sända reklamfilm för Mariestad i TV4:s sändningar i Skaraborg samt i Örebroområdet. Detta kan förslagsvis
ske under hösten och vintern 2013/2014, med eventuell uppföljning under våren 2014.
Informationsenheten föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott avsätter medel för att sända
reklam-tv under hösten och vintern 2013/2014. Detta kan sedan kompletteras med en uppföljning under våren 2014.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek 2013-02-28, Medel till marknadsföring via TV4.
__________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Informationschef Christina Herthnek)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 143

KS 2012/0146

Extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra ett extra sammanträde den 5 juni
klockan 15.30 i sammanträdesrum Torsö.
Bakgrund

Den fördjupade översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument för
stadens utveckling. Arbete med planen har pågått under ca två år. För att inte dra ut på tiden
till antagande i kommunfullmäktige föreslår utvecklingsenheten att kommunstyrelsens arbetsutskott genomför ett extra sammanträde den 5 juni 2013 klockan 13.00 i Torsö.
Tiden mellan utställningens slut (15maj) och beslut om antagande i kommunstyrelsen är tre
veckor. Länsstyrelsens yttrande inkommer först efter det att alla andra myndigheter har lämnat
sina synpunkter och det kan därför dra ut på tiden. Utan detta yttrande kan inte kommunstyrelsen fatta beslut och antagandet måste därför vänta till efter sommaren. I vanliga fall brukar
yttrande från länsstyrelsen inkomma ca två veckor efter avslutad utställning.
Förslag till tidplan för antagandeprocessen:
Beslut om utställning: 13 mars
Utställning: 15 mars – 15 maj
Beslut om antagande:
- Beredning inför kommunstyrelsens arbetsutskott 29 maj
- Extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni
- Kommunstyrelsen 13 juni
- Kommunfullmäktige 17 juni
Laga kraft: 3 veckor efter justerat protokoll
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Hanna Asp 201302-22, Förslag till beslut om extra Ksau.
__________________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 144

KS 2013/0033

Begäran om förändrad borgen för lån för seniorboendet Eklövet, Gamla
Staden 4:1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ta bort tidsbegränsningen i beslutet om borgen till Mariehus
Fastigheter AB. Borgensbeslutet avser ett lån om 43 miljoner kronor för att finansiera seniorboendet Eklövet i kvarteret i Gamla Staden 4:1
Bakgrund

Kommunfullmäktige beviljade i november 2010 Mariehus Fastigheter AB borgen för ett lån
om 43 miljoner kr. Lånet avsåg finansiering av ett nytt seniorboende i kvarteret i Gamla Staden
4:1 med en löptid på 25 år. Kommunens borgen var en förutsättning för att bolaget skulle få
lån.
I beslutet framgår även att kommunstyrelsen ska undersöka om det är möjligt att byta borgensåtagandet mot inteckning i fastigheten när byggnaden är färdigställd. Bankens svar på detta är
att om utlåningen sker mot pantbrev, i stället för kommunal borgen, kommer den nya marginalen väsentligt överstiga den nu avtalade marginalen. Detta innebär att lånet blir betydligt dyrare.
Ekonomichefen framhåller att detta inte är ett bra alternativ.
Mariehus anhåller nu om att kommunen tar bort tidsbegränsningen på 25 år för ovannämnda
borgensbeslut då detta har visat sig öka bolagets kostnader för borgen. Nyproducerade byggnader brukar ha en avskrivningstid på 50 år men på grund av den tidsbegränsade borgen kräver
banken att lånet amorteras utifrån 25 år. Ekonomichefen delar bolagets uppfattning om att
tidsbegränsningen innebär att lånet blir onödigt dyrt.
Underlag för beslut

Skrivelse från Jonas Hedberg, VD för Mariehus Fastigheter AB 2013-01-31, Borgen för lån
Eklövet, seniorboende, Gamla Staden 4:1.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2013-03-01, Remiss begäran om förändrad
borgen för lån för seniorboendet Eklövet, Gamla Staden 4:1.
E-post från Nordea till Mariehus AB avseende pantbrev alternativt kommunal borgen för
seniorboendet Eklövet i kvarteret i Gamla Staden 4:1.
__________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Jonas Hedberg, VD för Mariehus Fastigheter AB)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 145

KS 2013/0079

Personalärende:
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att kommunchefen fullföljer internrekryteringsprocessen för att anställa grundskolechef Katarina Lindberg som ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Anställningsbeslut kommer att fattas av arbetsutskottet 2013-03-28.
Samråd har skett med barn- och utbildningsnämndens presidium.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 1.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott framförde 2013-01-24 att arbetsutskottets ledamöter inte
längre har förtroende för barn- och utbildningsförvaltningens chef Tommy Olsson. Som en
konsekvens av arbetsutskottets ställningstagande entledigade kommunchefen barn- och utbildningschefen från sitt uppdrag.
Utvecklingsledare Lars Stäring har som ställföreträdande förvaltningschef övertagit Tommy
Olssons arbetsuppgifter efter det att han entledigats från sitt uppdrag.
Kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå informerade om förslag till
process för att rekrytera en ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet
__________________________________________________________

Expedieras till:
Personalchef Stefan Wallenå
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 146

KS 2012/0400

Yttrande över ”Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till ändringar i inkomstutjämningen. Mariestads kommun vill dock lämna följande synpunkter på förslaget:
Förslaget borde genomförts år 2013 och det sena riksdagsbeslutet försvårar kommunens
budgetarbete. För att skapa största möjliga effekter på tillväxten borde det extra tillskottet i
inkomstutjämningen fördelas till alla kommuner och landsting.
Bakgrund

Finansdepartementet har lämnat förslag till ändringar i systemet för kommunalekonomisk
utjämning. Förändringarna avser i huvudsak inkomstutjämningen. Syftet med förslagen är
att minska inkomstutjämningens eventuella effekter på tillväxten genom att reducera marginaleffekterna i utjämningen för de kommuner och landsting som betalar en inkomstutjämningsavgift.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är positiva till att staten finansierar en föreslagen
förändring jämfört med kommitténs förslag. Förslaget innehåller följande tre förändringar i
jämförelse med Utjämningskommitténs förslag (SOU 2011:39) som kommunstyrelsen ställt
sig bakom i oktober 2011.
-

Sänkt kompensationsgrad i inkomstutjämning för kommuner och landsting med en
skattekraft över 115 procent av rikets skattekraft.

-

Införande av ett strukturbidrag till kommuner och landsting med en skattekraft under
115 procent av rikets skattekraft.

-

Ändring av kostnadsutjämningens delmodell Barn och ungdom med utländsk bakgrund.

Det nya förslaget innebär en positiv förändringen för Mariestads kommun, 277 kr/invånare
eller drygt 6,5 miljoner kr/år utifrån nuvarande förutsättningar. Ett nytt system kommer
dock att träda i kraft först till den 1 januari 2014 vilket innebär att en korrekt bedömning av
förslagets effekter kan göras först då en beräkning har genomförts utifrån 2014 års strukturella förutsättningar. Detta sker sannolikt inte innan regeringen lägger fram en proposition,
vilket senast kommer att ske hösten 2013.
Det är givetvis positivt att Mariestads kommun får ett ökat budgettillskott. Möjligtvis kan
man ställa sig negativ till att det inte genomfördes år 2013 samt till det sena riksdagsbeslutet,
vilket försvårar vårt budgetarbete. För att skapa största möjliga effekter på tillväxten så skulle vi även kunna föreslå att det extra tillskottet i inkomstutjämningen borde fördelas till alla
kommuner och landsting.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 146 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2013-03-08 Remiss på ”Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting”.
Regeringskansliet, finansdepartementet Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för
kommuner och landsting.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Finansdepartementet)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-13

Sida 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ramavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att teckna ramavtal för
samtliga varor och tjänster som brukas och konsumeras i kommunens verksamheter.
Uppdraget ska återrapporteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-04-25.
Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
______________________________________________________

Beskrivning av kommunledningskontorets verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett dokument
som beskriver samtliga verksamheter, uppdrag och befattningar inom kommunledningskontoret.
Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
______________________________________________________

Planuppdrag för Kungsgatan

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingschefen i uppdrag att utarbeta en dispositionsplan över Kungsgatan. Syftet med planen är att lämna förslag till gestaltning samt att
tydliggöra förutsättningarna för biltrafik och uteserveringar under sommarmånaderna.
Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
______________________________________________________

Uppföljning av kurser och konferenser

Mot bakgrund av kommunens ansträngda ekonomi beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott2012-11-08 om följande åtgärder att gälla omedelbart och tillsvidare:
-

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.

Justerandes signatur
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-

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att återrapportera resultatet
och konsekvenserna av detta uppdrag.
Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
______________________________________________________

Köp av varor och tjänster utanför ramavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett beslutsunderlag avseende att personer som handlar varor och tjänster utanför ramavtal ska vara personligt ersättningsskyldiga.
Arbetsutskottet ger även kommunchefen i uppdrag att kartlägga vilka varor och tjänster
som mest frekvent handlas utanför ramavtal.
Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
______________________________________________________

Körjournaler

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillse att det ska finnas
en körjournal i samtliga kommunala fordon. Syftet är att det ska vara möjligt att ”stämma
av” bensinfakturorna mot körjournalerna.
Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
______________________________________________________

Verksamheter med kontanthantering

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, gemensamt med förvaltningscheferna, kartlägga och risk bedöma de verksamheter som har kontanthantering.
Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
______________________________________________________

Justerandes signatur
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Rapporter
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Tolkförmedling Väst

Marianne Kjellquist (S) informerade från direktionsmöte med Tolkförmedling Väst den 19
mars.
Kjellquist (S) föreslog även att representanter för Tolkförmedling Väst ska informera om
sin verksamhet på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars.
______________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund

Johan Abrahamsson (M) informerade från sammanträde med Skaraborgs kommunalförbund den 8 mars. Vid mötet diskuterades bl.a.
-

Medfinansiering av en utbyggnad av E20 till fyrfältsväg.
Abrahamsson redovisade förutsättningarna för, och kommunens kostnader vid, en
medfinansiering.

-

Gymnasium Skaraborg.

______________________________________________________

Möte med representanter för bankerna i Mariestad

Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med representanter för bankerna i Mariestad den 6 mars. Med vid mötet var även Marianne Kjellquist (S), kommunchef Lars Arvidsson samt ekonomichef Maria Vaziri.
______________________________________________________

Biosfärområdet

Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med biosfärområdets ledningsgrupp den
12 mars.
______________________________________________________
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Bilaga 1:

PROTOKOLLSANTECKNING § 145

Protokollsanteckning till personalärende § 145. Oppositionen ställer sig bakom rekryteringsprocessen enligt kommunchefens förslag men yrkar att rekryteringsprocesser i fortsättningen skall föregås av sedvanlig anställningsprocess.
Marianne Kjellquist (S) och Nils Farken(MP)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-13

Anslagsdatum

2013-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-04-15

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

