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Anders Karlsson (C)
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Kommunledningskontoret enligt överenskommelse
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Johan Abrahamsson
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Marianne Kjellquist
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Sammanträdesdatum
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-10-12

Anslagsdatum

2015-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Kommunledningskontoret, närarkivet plan 4

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2015-11-06

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12

Kommunstyrelsen
Ks § 198

Ändring av ärendelistan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att punkt 14 på ärendelistan, Försäljning av del av
fastigheten Gärdet 3:1 (Murgården), utgår från dagens sammanträde.
_____________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-10-12

Sida 4

Kommunstyrelsen
Ks § 199

Dnr 2014/00433

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 3

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta
fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars,
maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även
delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen
ska presenteras för kommunstyrelsen.
Med anledning av att socialnämnden uppvisade ett underskott i prognos 3 beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-09 att kalla presidiet i socialnämnden för att
presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Sjuskrivningstalen
ska särskilt belysas. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde
2015-09-23.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Muntlig information på sammanträdet.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-09-14, Åtgärdsplan
för socialnämndens verksamhet med anledning av underskott i prognos 3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
Socialnämnden
Socialchef Lotta Hjoberg
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Kommunstyrelsen
Ks § 200

Dnr 2015/00024

Kulturplan för Mariestads kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Kulturplan 2015-2022 för Mariestad.
Bakgrund

Kulturverksamheten har under en längre period arbetat med att ta fram en kulturplan.
Under 2015 har arbetet intensifierats. Underlaget bygger på workshops och samråd med
aktiva inom föreningsliv, studieförbund och fria aktörer. Under sommaren har planen
varit ute på remiss och innan dess har en referensgrupp läst igenom dokumentet. Åtta
svar har inkommit till kultur- och fritidsutskottet. Svaren har i stor utstäckning beaktats i
revideringen.
Syftet med kulturplanen är att skapa ett styrdokument som både kan motivera och
utveckla de olika kulturverksamheterna i kommunen. I grunden handlar det om att
stärka och synliggöra kulturen både internt och externt. Med en långsiktig plan skapas
en kontinuitet, fokuseringar och prioriteringar kan tydliggöras, samtidigt som planen
motverkar inre och yttre splittringar. Med denna kulturplan tar kulturen plats och visar
att den är en självklar del av samhällsutvecklingen.
Målet med planen, och arbetet med denna, är att tänja gränserna, verka för mångfald
och för att nå nya målgrupper, och på så sätt aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det
måste finnas utrymme för att ”tänka nytt”. Därför är den tänkt att vara ett levande
dokument, som kan revideras.
Dokumentet är i första hand en kommunal kulturplan, som behandlar hur den
kommunala verksamheten ska förvaltas och utvecklas under de närmaste åren.
Verksamheten kan, och ska inte, styra de verksamheter som ligger utanför den
kommunala verksamheten, samtidigt som den är helt beroende av samverkan.
Dokumentet lyfter därför fram vikten av andra kulturbärare.
Kulturplan Mariestad 2015–2022 pekar ut kulturen i Mariestads kommun som en
strategiskt viktig del av det övergripande utvecklingsarbetet. Det här är en sjuårsplan
som tar höjd och sikte mot Vision Mariestad 2030. Med sådana längre tidsperspektiv
måste karaktären på planen med nödvändighet bli övergripande. Texten varken kan eller
ska gå in på detaljer i de olika verksamheterna. Samtidigt är det viktigt att planen är
tydlig, användbar, realistisk och – inte minst – unik. Det här är Mariestads kommuns
kulturplan. Och den ska naturligtvis gälla för hela kommunen, såväl stad som landsbygd.
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________________________
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Kultur- och fritidsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget
yttrande.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att anta kulturplan för Mariestad 2015-2022.
Rune Skogsberg (C) yrkar att uppgifterna på sidan 18, om att utveckla/öppna ett
skolbibliotek på nya Lockerudsskolan stryks med hänvisning till att detta redan är
lagstadgat.
Rune Skogsberg (C) yrkar även att texten under ”Natur och kulturarv” på sidan 15
kompletteras med exempel som Göta kanal, skärgården och sjöfarten samt att texten
om friluftsarrangemang under samma rubrik på sidan 19 utökas med Odensåker,
Lugnås, Sjötorp och Lyrestad.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande samt Rune Skogsbergs (C)
bägge ändringsyrkanden till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med förslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-08-26 (kommunchefens
förslag till beslut), Kulturplan 2015-2022 för Mariestads kommun
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-08-26, Kulturplan 2015-2022
för Mariestad
Sammanställning remissvar med kommentarerer
Förslag till kulturplan 2015-2022 för Mariestads kommun
Protokollsutdrag Kfu § 71/15 Kulturplan för Mariestads kommun

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
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Kommunstyrelsen
Ks § 201

Dnr 2015/00234

Medborgarförslag om ramper för iläggning och upptagning av
kanoter och kajaker i Tidans utlopp

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen att det redan
finns möjligheter för iläggning och upptagning av kanoter och kajaker vid andra ställen i
närheten av Tidans utlopp.
Bakgrund

Ann-Charlotte Sjöblom-Calson, Kiselvägen 15 i Mariestad har i ett medborgarförslag
föreslagit att kommunen ska ordna ramper för iläggning och upptagning av kanoter och
kajaker vid Tidans utlopp och en bit längre upp i Tidan. Kommunfullmäktige
överlämnade 2015-06-15 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Stadsplanechefen samt mark- och exploateringschefen framhåller i en skrivelse att det
finns möjligheter för iläggning och upptagning av kanoter och kajaker vid andra ställen i
närheten av Tidans utlopp, bland annat båtrampen vid båtklubben i yttre hamnen och
trappan vid Ekuddens nya småbåtshamn samt flytbryggorna i samma hamn.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-09-14 (kommunchefens
förslag till beslut), Medborgarförslag om ramper för iläggning och upptagning av
kanoter och kajaker vid Tidans utlopp
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik och mark- och
exploateringschef Erik Randén 2015-09-01, Medborgarförslag om ramper för iläggning
och upptagning av kanoter och kajaker vid Tidans utlopp
Medborgarförslag av Ann-Charlotte Sjöblom-Calson, Medborgarförslag om ramper för
iläggning och upptagning av kanoter och kajaker vid Tidans utlopp
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____________________________
Protokollsutdrag Ksau § 383/15, Medborgarförslag om ramper för iläggning
och upptagning av kanoter och kajaker vid Tidans utlopp
Expedieras till:
Ann-Charlotte Sjöblom-Calson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Mark- och exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 202

Dnr 2015/00336

Strategi för arbetet med barnkonventionen i Mariestads kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta revidering av den nuvarande strategin för arbete
med barnkonventionen, till dess att förslaget till ny lag om barnkonvention kommer i
februari 2016.
Ärendet ska aktualiseras i mars månad 2016 då företrädare från berörda sektorer ska
bjudas in till kommunstyrelsen för att informera om barnkonventionen.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta initiativ till aktiviteter i
organisationen som förhöjer insikten om innebörden i barnkonventionen.
Bakgrund

Efter ett medborgarförslag från Inger Sundler beslutade kommunfullmäktige 2014-0929 att ompröva tidigare beslut om Barnkonventionen och gav kommunstyrelsen i
uppdrag att upprätta en ny strategi för hur huvudmannen, nämnder och sektorer ska
arbeta med Barn-konventionen. Ärendet överlämnades till sektor utbildning för
beredning.
Sektor utbildning har upprättat ett förslag till Strategi för arbetet med Barnkonventionen
i Mariestads kommun. Strategin har remitterats till kommunens nämnder för
synpunkter.
Barnkonventionen blir lag?

I mars 2013 beslutade regeringen (Socialdepartementet) tillsätta en utredning, med syfte
att kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med
barnets rättigheter enligt Barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige har
undertecknat. I utredningen ska även för- och nackdelar med att inkorporera
Barnkonventionen i svensk rätt analyseras. Uppdraget skulle ursprungligen redovisas
senast den 4 mars 2015, men det är framskjutet till februari 2016.
Med anledning av den pågående utredningens slutrapport, och sedan en trolig
proposition och riksdagsbeslut i frågan om Barnkonventionen som svensk lag, är med
all sannolikhet nya tillämpningar och föreskrifter att vänta inom de kommunala
verksamheterna. Att i detta läge implementera en mer omfattande modell för arbetet
med Barnkonventionen i Mariestads kommuns sektorer och nämnder, vore att föregå de
eventuella förändringar som en ny lag kan innebära. Det kan i dagsläget vara lämpligt att
invänta nya riksdagsbeslut och/eller lagändringar, som kan påverka de kommunala
verksamheterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 202 (forts).

_________________________
I avvaktan på eventuellt nya lagar föreslår sektor utbildning att kommunens nämnder
och sektorer arbeta efter nedanstående strategi från och med den 1 januari 2016.
Nämnderna arbetar utifrån en samrådsmodell, där skolornas elevråd föreslås delta som
fokus- eller referensgrupper. Val av referensgrupp/elevråd kan göras utifrån fråga,
intresse, geografiskt område samt elevernas ålder och mognad. Sektor utbildning
inventerar intresserade elevgrupper och kan föreslå och förmedla kontakt med dessa.
Varje nämnd upprättar i samband med årsredovisning ett barnbokslut, vilket består i en
sammanställning över verksamhetens resultat som direkt berör barnrättsperspektivet.
Barnbokslutet anger också hur och i vilka frågor nämnden samarbetat/samrått med barn
och unga inför eller vid beslut.
Vid behov kan även barnkonsekvensanalyser genomföras. Med barnkonsekvensanalyser
kan beslutsfattare arbeta systematiskt och vara försäkrade om att ett barnrättsperspektiv
finns med i besluten.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med kompletteringen att
ärendet ska aktualiseras i mars månad 2016 då företrädare från berörda sektorer ska
bjudas in till kommunstyrelsen för att informera om barnkonventionen.
Behandling på sammanträdet

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att ärendet ska aktualiseras i mars månad 2016
genom att företrädare från berörda sektorer bjuds in till kommunstyrelsen för att
informera om barnkonventionen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut med
Engström Rosengrens (V) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Lars Arvidsson (kommunchefens förslag till beslut) 2015-09-14,
Strategi för arbetet med barnkonventionen i Mariestads kommun
Skrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg samt utredare Roger Erkenvåg
2015-06-30, Strategi för arbetet med Barnkonventionen i Mariestads kommun.
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-06-09 § 111, Remiss: Strategi för
arbetet med Barnkonventionen i Mariestads kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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_________________________
Resultat av inventering av Mariestads kommuns nuvarande arbete utifrån
Barnkonventionens barnrättsperspektiv.
Synpunkter på förslag till Strategi för arbetet med Barnkonventionen i Mariestads
kommun från avfallsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden samt
tekniska nämnde
Protokollsutdrag från Ksau § 388/15, Strategi för arbetet med barnkonventionen i
Mariestads kommun

Expedieras till:
Sektor utbildning (nämndsekreterare Carina Törnell)
Utbildningschef Katarina Lindberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 203

Dnr 2014/00433

Redovisning av avvikelse i tekniska nämndens investeringsbudget
år 2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta
fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars,
maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även
delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen
ska presenteras för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-09 att kalla presidiet i tekniska
nämnden för att förklara/redovisa avvikelsen om ca 30 miljoner i investeringsbudgeten
för innevarande år. Redovisningen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde
2015-09-23.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av Lars Arvidsson (kommunchefens förslag till beslut) 2015-09-14,
Redovisning av avvikelse i tekniska nämndens investeringsbudget år 2015.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2015-09-08 § 170, Uppföljning prognos 3
investeringsbudget, Mariestads kommun
Redovisning av avvikelse i tekniska nämndens investeringsbudget 2015
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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____________________________
Protokollsutdrag från Ksau § 398/15, Redovisning av avvikelse i tekniska
nämndens investeringsbudget 2015
Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
Socialnämnden (nämndsekreterare Helena Andersson)
Socialchef Lotta Hjoberg
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2014/00050

Uppföljning av nämndernas mål efter prognos 3 år 2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan ”Hur kan nämnden/styrelsen
bidra till förverkligandet av visionen?” Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem
mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med
budgetarbetet så att det säkerställs att det finns resurser att genomföra de beslutade
målen. Målen följs också upp i samband med budgetuppföljningen, det vill säga i
samband med prognosarbetet samt i delårsrapport och årsbokslut.
Kvalitetschef Maria Torp informerar om uppföljningen av nämndernas mål på
sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-09-25 (kommunchefens
förslag till beslut), Uppföljning av nämndernas mål efter prognos 3 år 2015
Skrivelse av kvalitetschef Maria Torp 2015-08-31, Prognos 3 nämndernas mål 2015
Nämndernas uppföljning av mål efter prognos 3
Protokollsutdrag från Ksau § 399/15, Uppföljning av nämndernas mål efter prognos 3
år 2015
Expedieras till:
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 205

Dnr 2015/00053

Kommunstyrelsens mål 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande mål för styrelsens verksamheter år 2016:
1.

Ta fram förslag på tomtmark för bostadsbebyggelse i samtliga kransorter med syfte
att skapa nya bostäder och verksamheter
(Etappmål 2016: Ta fram förslag på tomtmark för kransorter). Målet ska redovisas
i delårsrapporten.

2.

Revidera översiktsplanen.

3.

Ökad frisknärvaro. De anställda ska uppleva sin hälsa som god och trivas på sin
arbetsplats.
(Etappmål 2016: Frisknärvaron ska vara minst 95 procent).

4.

Öka antalet eftergymnasiala utbildningsplatser i form av KY- och högskole/universitetsutbildningar.

5.

Öka samordning och marknadsföring av aktiviteter i stadskärnan mellan
föreningar, handeln och kommunen samt marknadsföra detta i en app.

Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan Hur kan nämnden/styrelsen
bidra till förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem
mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med
budgetarbetet så att det säkerställs att det finns resurser att genomföra de beslutade
målen. Målen följs också upp i samband med budgetuppföljningen, det vill säga i
samband med prognosarbetet samt i delårsrapport och årsbokslut.
Mot bakgrund av tidigare diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott upprättade
sektor ledning följande förslag till mål för kommunstyrelsen 2016:
Höja beredskapen vid förfrågan från exploatör, aktualisera översiktsplanen och i den
inrikta sig på landsbygdsutvecklingsfrågor, öka kunskapen hos förtroendevalda och
tjänstemän om detaljplaneprocessen, attraktiv arbetsgivare där de anställda ska uppleva
sin hälsa som god och trivas på sin arbetsplats, öka antalet eftergymnasiala
utbildningsplatser samt ökat utbud av aktiviteter i stadskärnan på lördagar.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-05-06 beslutade
arbetsutskottet att återremittera ärendet för att justera/revidera de upprättade förslagen
till mål för kom-munstyrelsen 2016. Sektor ledning har reviderat målen utifrån
återremissen och följande mål för kommunstyrelsen år 2016 föreslås:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 205 (forts).

____________________________
-Ta fram förslag på tomtmark för bostadsbebyggelse i samtliga kransorter med syfte att
skapa nya bostäder och verksamheter (Etappmål 2016: Ta fram förslag på tomtmark för
kransorter)
-Revidera översiktsplanen
-Ökad frisknärvaro. De anställda ska uppleva sin hälsa som god och trivas på sin
arbetsplats. (Etappmål 2016: Frisknärvaron ska vara minst 95 procent)
-Öka antalet eftergymnasiala utbildningsplatser i form av KY- och högskole/universitetsutbildningar
-Öka samordning och marknadsföring av aktiviteter i stadskärnan mellan föreningar,
handeln och kommunen samt marknadsföra detta i en app
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-09-25 (kommunchefens
förslag till beslut) Kommunstyrelsens mål 2016
Skrivelse av kvalitetschef Maria Torp 2015-09-18, Framtagande av KS mål 2016
Förslag till mål för kommunstyrelsens verksamheter 2016
Protokollsutdrag från Ksau § 400/15, Kommunstyrelsens mål 2016.

Expedieras till:
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 206

Dnr 2015/00353

Inköp av iPads till ledamöterna i miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att köpa in tre Ipads till kommunens ordinarie ledamöter i
miljö- och byggnadsnämnden.
Kostnaden om 18 000 kronor finansieras genom kommunstyrelsens medel till
förfogande. Administrativa enhetens budget utökas med 6 000 kronor per år från och
med år 2016 för att kompensera driftskostnaden för dessa Ipads.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetschef Lars Sylvén har tillskrivit
kommunstyrelsen med en begäran om inköp av Ipads till de tre ledamöter från
Mariestad som sitter i miljö- och byggnadsnämnden och som inte har erhållit någon
Ipad genom att sitta i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd.
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014, § 143, att övergå till digitala handlingar
vid sina sammanträden. Fullmäktige uppmanade samtidigt samtliga nämnder, inklusive
de ge-mensamma nämnderna med Mariestad som värdkommun, att också de övergå till
digitala handlingar. Kommunstyrelsen har beslutat att det digitala verktyg som
Mariestads kommun ska använda för att tillgängliggöra de politiska handlingarna ska
vara Ipads.
Det är respektive kommun som ska stå för ledamöternas kostnader i den gemensamma
miljö- och byggnadsnämnden, vilket innebär att det ankommer på Mariestads kommun
att finansiera de tre Ipads som nämnden behöver för att kunna uppfylla fullmäktiges
beslut om övergång till digitala handlingar.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-09-25 (kommunchefens
förslag till beslut), Inköp av Ipads till ledamöterna i miljö- och byggnadsnämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 206 (forts)

___________________________
Skrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Lars Sylvén 2015-09-15, Anhållan om
att erhålla tre så kallad Ipads till ordinarie ledamöter i miljö- och byggnadsnämnde
Protokollsutdrag från Ksau § 401/15, Inköp av Ipads till ledamöterna i miljö- och
byggnadsnämnden

Expedieras till:
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson
Administrativ chef Ola Blomberg
Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 207

Dnr 2015/00354

Bomässa 2016-2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att genomföra ”Bomässa” i Mariestad under åren
2016, 2017 och 2018.
Kostnaden om 87 000 kronor för tillskapande av två nya in- och utlastningsportar i
Novab Arena samt införskaffande av en ny ljudanläggning finansieras genom
kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Mariestads kommun har genom näringslivsenheten arbetat fram ett förslag till avtal för
genomförande av en bomässa i Mariestad. Arrangör av mässan är Compass Fairs
Sweden AB som har lång erfarenhet av att genomföra liknande koncept i ett flertal
kommuner i Sverige.
Mässan planeras att genomföras en gång per år under perioden 2016 till 2018. För
Mariestads kommun innebär detta att det skapas det ytterligare en aktivitet som drar
besökare till kommunen. Kommunen får också en möjlighet att visa upp och
marknadsföra Sjöstaden Mariestad och de planerade nya bostadsområdena med mera.
Genomförandet av mässan är tänkt att ske utan några större insatser från kommunen.
Det framtagna avtalet innebär att arrangören hyr lokalen för 90 000 sek per år av
kommunen.
Näringslivschef Mats Widhage och arenachef Per Larsson, informerade om mässan vid
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 september. Vid mötet framkom
upp-gifter om att investeringar i Novab Arena i form av två in-och utlastningsportar
samt en ljudanläggning måste göras. Summan för dessa investeringar uppgår till 87 000
kronor.
Arbetsutskottet måste ta beslut om finansieringen av ovanstående investeringar innan
avtalet mellan kommunen och Compass Fairs Sweden AB kan godkännas.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 207 (forts).

______________________________
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-09-25 (kommunchefens
förslag till beslut), Bomässa 2016-2018
Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2015-09-15, Bomässa 2016-2018
Förslag till avtal om tillfällig uthyrning av kommunal lokal/anläggning för
genomförande av publik bomässa i Mariestad
Protokollsutdrag från Ksau § 402/15, Bomässa 2016-2018

Expedieras till:
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 208

Dnr 2015/00355

Revidering av resursfördelningsmodell för grundskola F-9 och
förskola

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade principerna för
resursfördelningsmodell för grundskola F-9 samt resursfördelningsmodell för förskola
Bakgrund

Den 1 juli 2014 ändrades Skollagen enligt följande:
Kommuners resursfördelning:
8 a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens
och elevernas olika förutsättningar och behov.
10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar
för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar
och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som
framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom i juni 2014 ut med skriften
”Socioekonomisk resursfördelning till skolor - så kan kommunen göra” som en
vägledning och stöd för hur kommuner kan utforma sin resursfördelningsmodell. Med
hjälp av förordningar, SKL:s skrift och Skolverkets rapporter har sektor utbildning tagit
fram förslag på resursfördelningsmodeller för grundskola F-9 och för förskolan.
Resursfördelningsmodellen för grundskola F-9 består av:
Grundbelopp
• Grundtilldelning
• Strukturtilldelning
• Tilldelning för nyanlända barn och unga
• Tilldelning för lokalkostnader
• Tilldelning för skolor med få elever
• Särskola
• Tilldelning för fritidshem

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12

Kommunstyrelsen
Ks § 208 (forts).

__________________________
Tilläggsbelopp
• Tilldelning för extraordinära stödåtgärder
• Tilldelning för modersmålsundervisning
Resursfördelningsmodellen för förskolan består av:
Grundbelopp
• Grundtilldelning
• Strukturtilldelning
• Tilldelning för lokalkostnader
• Tilldelning för skolor med få barn
• Tilldelning för nystart
• Tilldelning för nyanlända barn
Tilläggsbelopp
• Tilldelning för extraordinära stödåtgärder
Ärendet har hanterats av utbildningsnämnden som 2015-09-08 beslutade att föreslå
fullmäktige att anta de reviderade principerna för resursfördelningsmodell för
grundskolan f-9 samt för förskolan.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-09-27 (kommunchefens
förslag till beslut) Revidering av resursfördelningsmodell för grundskola F-9 och
förskola
Protokollsutdrag Un § 131/15, Reviderad resursfördelningsmodell
Skrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg mfl 2015-08-18,
Resursfördelningsmodell
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12

Kommunstyrelsen
Ks § 208 (forts).

__________________________
Förslag till reviderad resursfördelningsmodell grundskola F-9
Förslag till reviderad resursfördelningsmodell förskola
Protokollsutdrag från Ksau § 405/15, Revidering av resursfördelningsmodell för
grundskola F-9 och förskola

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Utbildningschef Katarina Lindberg
Chef för förskola och pedagogisk omsorg Anna-Karin Yséus
Grundskolechef Susanne Fransson
Ekonom Pia Svartén
Utbildningsnämnden (nämndsekreterare Carina Törnell)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12
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Kommunstyrelsen
Ks § 209

Dnr 2015/00192

Remissyttrande: En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande som upprättats av Skaraborgs
kommunalförbund 2015-09-22 angående SOU 2015:24 En kommunallag för framtiden
som sitt eget yttrande till Finansdepartementet. Departementets diarienummer är
Fi2015/1581
Bakgrund

Sveriges kommuner har fått möjlighet att var för sig yttra sig över Finansdepartementets
remiss angående SOU 2015:24 En kommunallag för framtiden. Skaraborgs
kommunalförbund har även möjlighet att lämna ett remissvar.
SOU 2015:24 omfattar drygt 1000 sidor varför kommunjuristerna i de skaraborgska
kommunerna tillsammans tagit fram ett gemensamt förslag till yttrande till
kommunalförbundet.
Som bakgrund kan även nämnas att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
arrangerat ett antal remisskonferenser tillsammans med kommunerna där man gått
igenom och diskuterat de ändringar som utredningen innehåller.
Upprättat förslag till yttrande från kommunjuristerna stämmer väl överens med de
provisoriska ställningstaganden som tjänstemännen på SKL tagit fram. SKL:s slutliga
politiska ställningstagande finns dock inte tillgängligt vid tidpunkten för denna skrivelses
framtagande.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-10-01 (kommunchefens
förslag till beslut) Remissyttrande över förslag till ny kommunallag – SOU 2015:24, En
kommunallag för framtiden
SOU 2015:24 En kommunallag för framtiden.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 209 (forts.)

___________________________
Skaraborgs kommunalförbunds remissvar på betänkandet SOU 2015:24 -En
kommunallag för framtiden.
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting 2015-02-24, En kommunallag för
framtiden.
Sammanfattning av SOU 2015:24, En kommunallag för framtiden
Protokollsutdrag från Ksau § 410/15, Remissyttrande: En kommunallag för framtiden
(SOU 2015:24)

Expedieras till:
Finansdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 210

Dnr 2014/00320

Medborgarförslag om avgiftsfri kulturskola för barn

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarförslaget om en avgiftsfri kulturskola
inte längre är aktuellt, då ärendet att inrätta en kulturskola i Mariestads kommun tills
vidare har avslutats (Kfu § 31/15).
Bakgrund

I oktober 2014 inkom det ett medborgarförslag angående avgiftsfri kulturskola. Ärendet
överlämnades till kommunstyrelsen för beredning och musikskolechefen inom sektor
ledning fick i uppdrag att bereda ärendet. Musikskolechefen ställde sig i sitt svar positiv
till en avgiftsfri musikskola vilket hon menade skulle möjliggör för fler grupper i
samhället att få tillgång till verksamheten och det skulle även stärka varumärket
Mariestad.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott med syfte att lämna in ett
tydligt svar på medborgarförslaget, då förslaget i den upprättade tjänsteskrivelsen avsåg
en avgiftsfri musikskola och inte en avgiftfri musikskola. Anledningen till att skrivelsen
hänvisade till en avgiftsfri musikskola, var för att det vid tillfället inte fanns någon
kulturskola i Mariestads kommun, även om det parallellt pågick en utredning om
möjligheter till att etablera en sådan. Ärendet om etablering av kulturskola avslutades
dock tills vidare på kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 7 april 2015.
Medborgarförslaget om en avgiftsfri kulturskola är i dagsläget inte längre aktuellt
eftersom det inte finns någon kulturskola i Mariestads kommun
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur- och fritidsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-09-25 (kommunchefens
förslag till beslut), Medborgarförslag om avgiftsfri musikskola

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12
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Kommunstyrelsen
Ks § 210 (forts.)

___________________________
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-09-22, Uppföljning yttrande
om medborgarförslag gällande avgiftsfri kulturskola
Protokollsutdrag Ksau § 21/15, Medborgarförslag om avgiftsfri musikskola
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-01-05, Kompletterande
yttrande om medborgarförslag gällande avgiftsfri musikskola
Skrivelse upprättad av musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson 2015-01-15,
Medborgarförslag om avgiftsfri musikskola
Protokollsutdrag från Kfu § 78/15, Medborgarförslag om avgiftsfri kulturskola för barn

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson
Åsa Tivemo

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12

Kommunstyrelsen
Ks § 211

Handlingar att anmäla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 9 september 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från den 23 september 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
VänerEnergi AB

Protokoll från den 14 september 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
Skaraborgs kommunalförbund

Protokoll från den 11 september 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
Kommunforskning i Västsverige

Protokoll från årsmöte den 26 maj 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
Kommunrevisorerna

Granskning av delårsrapport 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Delårsrapport 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
AB Stadens Hus

Protokoll från den 4 september 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-12
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Kommunstyrelsen
Ks § 211 (forts).

___________________________
Delegationsbeslut – färdtjänst

Beslut avseende färdtjänst, riksfärdtjänst samt skolskjuts för augusti månad 2015 anmäls
och läggs till handlingarna.
__________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

