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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 560

KS 2013/0426

En ny verksamhetsmodell för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till Verksamhetsmodell 2014 – ett nytt arbetssätt
att gälla från och med den 1 januari 2014.
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra ett extra sammanträde den 16 december klockan
16.30 (Vänersalen), inför kommunfullmäktiges sammanträde, för att behandla ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i november 2011 kommunchefen i uppdrag att utarbeta nya samverkansmodeller för att skapa effektivare verksamhet och förbättrat kundfokus. Kommunchefen har, i samverkan med sin ledningsgrupp, upprättat ett förslag till nya
samverkansformer; Verksamhetsmodell 2014 – ett nytt arbetssätt.
Med verksamhetsmodell 2014 kan Mariestads kommun svara upp mot kommunmedborgarens samt övriga aktörers förväntningar. Kommunen kommer att upplevas som en effektiv
och kundfokuserad organisation. Vi ska med hög kvalitet leverera det kommunala uppdraget och målsättningen är att Mariestads kommun inom tre år ska framstå som den mest innovativa kommunen i Skaraborg.
Verksamhetsmodell 2014 är ett samlingsbegrepp över de förändringar och anpassningar
som genomförs från och med 1 januari 2014. Verksamhetsmodellen beskriver arbetsätt och
struktur, det vill säga hur vi ska arbeta tillsammans och hur vi är organiserade. Vi ska arbeta
som en gemensam förvaltning, men det blir ingen genomgripande förändring avseende delegationer, myndighetsutövning och MTG-samverkan.
Mariestads kommun behöver lägga all kraft på att säkra en stabil utveckling och tillväxt för
att även i framtiden vara en attraktiv kommun att leva i. Stort fokus skall läggas på kommunens basverksamhet så att alla känner trygghet inom omsorg och utbildning. Vi ska även
skapa de bästa förutsättningarna för verksamhetsetableringar så som handel och industri för
att trygga sysselsättningen och vi ska bygga vidare på kommunens extremt fina förutsättningar för boende i sjönära lägen, i trygga innerstadsmiljöer och på landsbyggden.
Som projektledare kostarerar kommunchefen att professionalism, lojalitet och ambition är
ingredienser som gör att man kommer framåt. Det gör det både enkelt och tryggt att lämna
över underlaget men främst ger den tryggheten som behövs för att från kommande årskifte
arbeta enligt Verksamhetsmodell 2014.
Underlag för beslut

Förslag till Verksamhetsmodell 2014, Mariestads kommun, ett nytt arbetssätt.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 561

KS 2013/0427

Information: Idrottshall på Torsö
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda om det är juridiskt möjligt att lämna ekonomiskt stöd för att bygga/driva en större idrottshall vid Torsö
skola.
Bakgrund

Kommunchef Lars Arvidsson informerade om förfrågan från föreningar på Torsö om möjligheten till ekonomiskt stöd från Mariestads kommun för att bygga en större idrotshall
istället för den gymnastiksal som brann ned vid Torsö skola.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________
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KS 2013/0005

Försäkringsgivare avseende olycksfallsförsäkring inför ny
avtalsperiod
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, i enlighet med försäkringsmäklarens förslag, att
utse bolag D till försäkringsgivare för kommande avtalsperiod avseende olycksfallsförsäkring.
Bakgrund

Mariestads kommun har deltagit i en upphandling som kommunens försäkringsmäklare,
Marsh AB, har genomfört. En sammanställning visar att det mest förmånliga för kommunen är att utse bolag D till försäkringsgivare för kommande avtalsperiod avseende olycksfallsförsäkring.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson samt kommunchef Lars Arvidsson 2013-11-18, Försäkringsgivare inför ny avtalsperiod.
______________________________________________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 563

Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Upphandling av parkverksamheten

Tekniska chefen Åke Lindström informerade om förutsättningarna för upphandlingen av
parkverksamheten. Upphandlingen är genomförd och utvärderingen av anbuden pågår.
Det slutliga beslutet om att eventuellt överlåta parkverksamheten till en privat utförare ska
fattas av kommunstyrelsen.
______________________________________________________
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