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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 564

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. West Sweden. Bekräftelse på att West Sweden har mottagit Mariestads kommuns begäran om utträde ur West Sweden Ideell Förening. Mariestads kommuns medlemskap
upphör den 31 december 2014.
(KS 2013/0275)
2. Tekniska nämnden. Protokollsutdrag från 2013-11-05, beslut att kalla till ett extra
sammanträde den 27 november.
3. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att bevilja ansökan om rivningslov för Mariestad
Nya Staden 2:1 (Vänershofshallen).
4. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Synpunkter på remissmaterial gällande uppdatering
av riksintresse vindbruk 2013.
(KS 2012/0397)
5. Länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen. Informations- och prognosbrev avseende antalet asylsökande.
6. Hörselskadades Distrikt Skaraborg. Skrivelse med anledning av att Mariestads kommun
har avslagit medborgarförslag om att inrätta en tjänst som hörsel- och syninstruktör.
(KS 2013/0382)
7. Länsstyrelsen Värmland. Remissvar till Energimyndigheten avseende uppdatering av
riksintresse vindbruk.
(KS 2012/0397)
8. Kommunstyrelsen Gullspångs kommun. Beslut att ställa sig positiv till fortsatt medverkan med destinationsutveckling i de fyra kommunerna och godkänner de förslag till
prioriteringar för 2014 som redovisas.
9. Kommunstyrelsen Karlsborgs kommun. Beslut att ställa sig positiv till fortsatt medverkan med destinationsutveckling i de fyra kommunerna och godkänner de förslag till
prioriteringar för 2014.
10. Västra Götalandsregionen. Dokument, Samling för social hållbarhet, Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland.
(KS 2013/0032)
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 565

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. West Sweden. Kallelse till extra föreningsstämma den 9 januari 2013 i Vänersborg.
2. Sveriges Kommuner och Landsting m.fl. Inbjudan till utbildningen ”Koll på kollektivtrafiken” den 11-12 februari 2014 i Stockholm.
3. Vänersamarbetet. Inbjudan till Samrådskonferens Vänersamarbetet den 16 januari 2014
i Kristinehamn.
4. Kommunakuten. Inbjudan till seminariet Juridik för kommunägda företag den 26 februari 2014 i Stockholm.
5. Länsstyrelsen Värmland. Inbjudan till Vänerns dag den 7 juni 2014 i Karlstad.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 566

KS 2013/0430

Kravregler för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till Kravregler för Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunens kundfordringar ska skötas på ett effektivt sätt. Detta innebär bland annat att
fakturor ska skickas för levererade varor eller utförda tjänster samt att fordringarna ska
kunna följas i kundreskontran.
Då fordringar inte betalas enligt betalningsvillkoren har kravregler tagits fram som tydliggör
rutinerna kring detta. I kravreglerna framgår hur kommunen ska förhålla sig i de situationer
när betalningspåminnelser, avbetalningsplaner, inkasso, avstängning och nedskrivning av
fordringar kan bli aktuella.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2013-11-14, Kravregler för Mariestads kommun.
Förslag till kravregler för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 567

KS 2013/0431

Organisation för kommunens folkhälsoarbete
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen konstaterar att organisationen för Safe Community (Säker och Trygg
kommun) med styrgrupp och arbetsgrupper upphör.
Folkhälsorådet och Folkhälsorådets ledningsgrupp leder den övergripande utvecklingen
av folkhälsoarbetet i kommunen vilket innebär ansvar att stödja arbetet för en trygg
och säker kommun.
2. Mariestads kommun ska även fortsättningsvis samverka med Töreboda kommun i
Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Tekniska nämnden ska även fortsättningsvis ansvara för det Lokala Trafiksäkerhetsrådet för Mariestads kommun.
3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att sammanföra BRÅ och LOTS i ett gemensamt råd med ansvar för att utveckla arbetet inom
brottsförebyggande-, trygghets- och trafiksäkerhetsområdena i Mariestad, Töreboda
och Gullspångs kommuner.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-13 att inte återansöka om medlemskap i WHO:s nätverk ”Safe Community”. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-30 kommunchefen i
uppdrag att utreda möjligheten att sammanföra de arbetsgrupper som idag arbetar med
folkhälsofrågor till en sammanhållen arbetsgrupp/ledningsgrupp.
Mariestads kommun bedriver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan
med ett flertal aktörer. Det finns ett avtal om lokalt folkhälsoarbete mellan Hälso- och
sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg och Mariestads kommun 2012-2015. Kommunstyrelsen
antog 2010 ett reglemente för Folkhälsorådet. Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till
kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar i frågor som rör kommunens folkhälsoarbete.
Under folkhälsorådet finns en tjänstemannagrupp, folkhälsorådets ledningsgrupp, som fungerar som en länk mellan politiker och tjänstemän i folkhälsofrågor. Syftet med ledningsgruppen är att utveckla samverkan mellan kommunala förvaltningar och primärvård. Gruppen verkar även för att skapa samverkan med andra aktörer inom t.ex. näringsliv, föreningar
och frivilligorganisationer.
”Säker och Trygg kommun” arbetet har varit en del av kommunens folkhälsoarbete och
samordnas av en styrgrupp där säkerhetssamordnare och folkhälsoplaneraren har lett gruppen med representanter från sju olika arbetsgrupper.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 567 (forts.)
______________________________________________________

Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut att inte återansöka om medlemskap i nätverket
”Säker och Trygg kommun ”föreslår chefen för kommunledningskontoret och folkhälsoplaneraren följande förändringar:
-

Den övergripande utvecklingen av arbetet med barnsäkerhet, äldresäkerhet och funktionshinderfrågor kommer att ingå i nuvarande struktur för folkhälsoarbetet.

-

Idrottsgruppen - Fritidschefen får i uppdrag att ansvara för utvecklingen av säker- och
trygghetsarbetet i föreningslivet. Kommunens idrottspolitiska program ska ligga till
grund för arbete och dialog med föreningarna genom Mariestads Idrottsallians.

-

Barnsäkerhetsgruppen - Förskolelärare på Familjecentralen får i uppdrag att ansvara för
barnsäkerhetsarbetet för 0-6 år i Familjecentralens verksamhet.

-

Sjö- och Issäkerhetsgruppen - Tekniska förvaltningens gatuchef får i uppdrag att ansvara för
sjö-och issäkerhetsfrågor i kommunen. Uppdraget innefattar att utreda möjligheten att
sammanföra Sjö- och issäkerhetsgruppen och Båtalliansen till en Sjösäkerhetsgrupp.

-

Medborgarkontoret fortsätter att ansvara för ”Olycksfällan”.

-

Äldresäkerhetsgruppen – Chefen för vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ansvara för det främjande och förebyggande arbetet med äldres trygghet- och säkerhet.

-

Säker och trygg Arbetsplats - Folkhälsoplaneraren får i uppdrag att i samarbete med
Avonova Kinnekullehälsan utreda möjligheten att sammanföra arbetsgruppen för ”Säker- och trygg arbetsplats” med Företagshälsovårdskommittén.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri samt och folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2013-11-25, Organisation av folkhälsoarbetet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Familjecentralen)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
(Chefen för medborgarkontoret Malin Kvarnrud)
(Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 568

KS 2011/0235

Upphävande av arbetsutskottets beslut § 419/2012 om
kompletterande sparåtgärder
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte upphäva arbetsutskottets beslut
§ 419/2012 om kompletterande sparåtgärder.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-11-08 att, med anledning av kommunens
ekonomiska situation vid tillfället och med syfte att utgöra ett bidrag till att långsiktigt stärka
kommunens ekonomi, om kompletterande sparåtgärder enl. följande:
-

Anställningar får endast ske efter särskild prövning.
Deltagande i kurser och konferenser får endast ske efter särskild prövning.
Löneavtal ska följas strikt. Undantag kan beviljas efter särskild prövning.
Endast beordrad övertid och mertid är inte tillåtet.
Inköp får endast ske med leverantörer som kommunen har avtal med.

-

Konsultinköp får endast ske efter särskild prövning.
Uppräkning av materialpriser och internhyror kommer inte att ske i budget 2013.
Fastighetsförsäljningar som ger överskott kommer att genomföras under år 2013.
Fonderade medel kommer att nyttjas för att förstärka resultatet år 2013.

Motivet för att upphäva arbetsutskottets beslut är att åtgärderna bidragit till att syftet, att
stärka kommunens ekonomi, uppnåtts genom en fokusering på berörda områden samt att
verksamheterna generellt har ökat sitt restriktiva förhållningssätt.
Förslaget innebär att ansvaret för ovanstående frågor återgår till organisationen. Detta är
helt i linje med styr- och ledningsprinciper, vilka innebär att kommunfullmäktige genom
beslut om rambudget, innefattande såväl uppdrag som resurser (vad, kvantitet och kvalitet),
även fördelat ansvaret för verksamheternas genomförande (hur) på respektive nämnd och
förvaltning.
Arbetsutskottets beslut har gällt i ca ett år och en fortsatt tillämpning riskerar att urholka
kraften i detsamma. Det finns även en risk att nämnder och förvaltningar inte känner att de
har fullt förtroende, och i värsta fall inte vågar, att ta det ansvar som förväntas inom tilldelade uppdrag och resurser. Konsekvensen av detta är att verksamhetsansvar flyttas ”uppåt” i
organisationen och över till den politiska organisationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-11-21 att återremittera ärendet för att tydliggöra vilka rutiner som införts för att kvalitetssäkra de åtgärder som beslutades av arbetsutskottet § 419/2012.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 568 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottet inte ska upphäva arbetsutskottets beslut
§ 419/2012 om kompletterande sparåtgärder.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut
vilket var att arbetsutskottet ska upphäva arbetsutskottets beslut § 419/2012 om kompletterande sparåtgärder. Uppföljning av valda områden kommer att inarbetas i internkontrollplan
för respektive år.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget förslag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, chefen för kommunledningskontoret
Maria Vaziri samt personalchef Stefan Wallenå 2013-08-20, Åtgärder för en långsiktigt stark
ekonomi – upphävande av beslut om kompletterande åtgärder – förslag.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
Personalchef Stefan Wallenå
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 569

KS 2012/0326

Redovisning av konsekvenser för generella bullerriktlinjer vid
vindkraftsetablering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28 att revidera gällande vindbruksplan och samtidigt låta undersöka konsekvenserna av en generell gräns på 35 dB(A) för vindkraftsbuller
vid bostäder och fritidshus. Kommunens möjligheter att begränsa inskränkandet på det allmänna intresset från vindkraftsbuller ligger främst i vetoprövningen (miljöbalken 16 kap 4§)
som ligger till grunden för varje enskild etablering där tillstånd krävs. Vindbruksplanen avser
att vara vägledande för kommunens beslut.
Vindkraftverk med olika förutsättningar och fabrikat har olika avstånd till den uppfattningsbara ljudnivån 35 dB(A). Avståndet måste därför generaliseras. Därmed rekommenderas en tillämpning av begreppet ”skyddsavstånd” istället för ”35 dB vid bostad eller fritidshus” då definitionen blir exakt för myndigheter och projektörer. Ljudberäkningar som inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen i flera anmälnings- och tillståndsärenden (13
stickprov) har använts för att beräkna medelvärde för nyare etableringar. Avsikten att utelämna gamla verk är att dessa alstrar mindre el och är inte konkurrensmässiga på dagens
energimarknad. Mer troligt är att fler verk med 150-200 meters totalhöjd kommer att sättas
upp och därför prioriteras bullerberäkningar från nyare vindkraftverk med denna totalhöjd.
Ljudutbredningen vid 40 dB(A) ligger på medelavståndet 550 meter. Ljudutbredningen vid
35 dB(A) ligger på avståndet 900 meter (en avståndsökning på 63 procent). I det fall ett enskilt verk begränsas till 35 dB(A) till närmaste bostad eller fritidshus, snarare än 40 dB(A),
sker en förlust på 40 hektar av kringliggande mark som tidigare var lämplig för nya bostäder
eller fritidshus. Den utökade arealen per verk som tas i anspråk ökar med ytterligare 144
procent som kan ses som en inskränkning på andra intressen. Exempelvis kan framtida bostäder inte anläggas inom 900 meter från ett befintligt vindkraftverk.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-10 att återremittera ärendet för att kompletteras med
en omvärldsanalys.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt projektledaren för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson 2013-11-16, Redovisning av konsekvenser för generella bullerriktlinjer vid vindkraftsetablering.
Underlag inför behandling av återremiss enligt Ks § 189/13, Sammanställning skyddsavstånd.
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Kartor, Utkast Mariestad Vindbruksplan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Projektledare för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 570

KS 2013/0432

Information inför beslut om samråd av förslag till reviderad
vindkraftsplan för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige gav 2013-01- 28 kommunstyrelsen i uppdrag att revidera vindbruksplanen. Fullmäktige ansåg vid samma tillfälle att kommunstyrelsen särskilt skulle pröva att
införa en generell gräns för vindkraftverkens ljudpåverkan vid bostäder på 35 db(A).
Utvecklingsenheten har utarbetat ett reviderat förslag till vindkraftsplan för Mariestads
kommun i vilket två tidigare utpekade områden föreslås utgå ur planen. Det föreslås inte att
något nytt område läggs till.
Inför beslut om samråd lämnar utvecklingsenheten följande förslag till beslut:
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra samråd på förslag till reviderad vindkraftsplan för Mariestads kommun.

-

Det noteras särskilt att Mariestads kommun i samrådshandlingen ska tillämpa Naturvårdsverkets riktvärden för buller, d.v.s. en ljudutbredning på 40 db(A) vid bostad och
ett skyddsavstånd om 500 meter. Kommunstyrelsen ska särskilt pröva frågan om
skyddsavstånd och bullerriktlinjer inför beslut om granskning (utställning) av förslag till
reviderad översiktsplan för vindkraft.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt projektledaren för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson 2013-11-26, Information inför beslut om samråd av
förslag till reviderad vindkraftsplan för Mariestads kommun.
Förslag till revidering av Mariestads kommun tematiska tillägg till översiktsplanen gällande
VINDKRAFT, Underlag inför sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 5
december 2013.
Kartmaterial från GIS-analys:
- Områdesförklaringar
- Utkast till samrådshandling Mariestads Vindbruksplan 500 m skyddsavstånd, nov. 2013
- Utkast 900 m till bostad, november 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Projektledare för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 571

KS 2012/0392

Information: Övertagande av VA-anläggning och utökning av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sjöängen m.fl.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in representanter för Sjöängens samhällsförening samt berörda tjänstemän från bygg- och miljöförvaltningen och VAavdelningen till arbetsutskottets sammanträde den 12 december.
Bakgrund

Planeringschef Kristofer Svensson samt tekniska chefen Åke Lindström informerar om
aktuella VA-förutsättningar inom Sjöängenområdet. Informationen innefattar bl.a. frågeställningar med bäring på att Mariestads kommun eventuellt ska överta befintlig anläggning,
frågor som hör till utökning av kommunens verksamhetsområde m.m.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-11-24, Information om
ärendet ”Övertagande av VA-anläggning och Utökning av kommunens verksamhetsområde
för vatten och avlopp i Sjöängen m.fl.”.
Skrivelse från Vatten och Samhällsteknik AB 2013-10-25, Uppdagsbeskrivning: ”Förprojektering av VA Sjöängen och överföringsledning mellan Lugnås och Mariestad.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-06-13 § 139, Förutsättningar för att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Sjöängen m.fl.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Tekniska chefen Åke Lindström
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 572

KS 2013/0433

Ansökan om anslag för uppgradering av M/S Marianne år 2013
_______________________________________________________________________________________________________________________ __

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag om 70 tkr till M/S Marianne ekonomisk förening för att slutföra uppgradering av fartyget för bruk i s.k. D-område, vilket
möjliggör trafik till bland annat Laxhall, Brommö och Djurö.
2. Villkor för bidraget:
-

Bidraget beviljas under förutsättning att uppgraderingen är slutförd senast i maj 2014.
M/S Marianne trafikerar Vänerskärgården efter tidtabell under säsongerna 2014
t.o.m. 2016.

-

M/S Marianne samverkar med andra företag inom besöksnäringen för att exempelvis hitta attraktiva paketlösningar.

-

Om trafiken inte genomförs i enlighet med ovanstående villkor ska bidraget återbetalas.

3. Kostnaden om 70 tkr tas ur kommunstyrelsens pengar till förfogande för år 2013.
Bakgrund

M/S Marianne har under tidsperioden 2 juli till och med 3 augusti 2013 genomfört dagsturer tur och retur Mariestad – Sjötorp fem dagar per vecka, turer på Mariestadsfjärden samt
kvällsturer i Vänerskärgården till Skeberga och Restaurang Brygghuset.
Styrelsen för M/S Marianne ekonomisk förening har under innevarande år påbörjat arbetet
med att uppgradera fartyget för bruk i s.k. D-område, vilket möjliggör trafik till bl.a. Laxhall/
Brommö och Djurö. De vidtagna åtgärderna, installation av ekolod och radar till en kostnad
av ca 35 tkr, har finansierats genom charteruppdrag. Den fortsatta uppgraderingen har kostnadsberäknats till 140 tkr. Styrelsen för föreningen bedömer det fullt möjligt att med egna
medel och eventuella fondmedel finansiera slutförandet av uppgraderingen till 50 procent.
Styrelsen för M/S Marianne ekonomisk förening ansöker därför om ett särskilt anslag om
70 tkr för slutförandet av uppgraderingen. M/S Marianne skulle därmed kunna erbjuda intressanta sjöutflykter på Vänern och Göta kanal för Mariestadsbor, turister och andra besökare i området. Styrelsen kan i särskild ordning redogöra för kostnadsberäkningarna.
Det fortsatta renoveringsarbetet med att vårda och bevara fartyget som kulturföremål fortskrider i den takt som anslag från kulturvårdande myndigheter och anslag från fonder tillåter.
Tre av byggstenarna i kommunens Vision 2030, Den stolta sjöstaden, Internationellt modellområde samt En naturligmötesplats kan läggas till grund för ett beslut att stödja en kulturminnesmärkt båt som gör dags- och kvällsturer i Vänerskärgården.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-05

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 572 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP), Rune Skogsberg (C) samt Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Ansökan från styrelsen för M/S Marianne ekonomisk förening, Uppgradering av M/S Marianne.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt turistchef Lotta Samuelsson,
Ansökan om anslag för uppgradering från M/S Marianne år 2013.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Styrelsen för M/S Marianne ekonomisk förening)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Turistchef Lotta Samuelsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-05
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 573

KS 2013/0224

Medborgarförslag om att kommunen generellt ska ha ansvar för
stora och tekniskt komplicerade vatten- och avloppsanläggningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat.
Motivering till fullmäktiges beslut är att frågan om kommunens skyldighet att ordna olika
vattentjänster regleras av lag. Ansvarsförhållanden för olika VA-anläggningar får prövas utifrån egna och individuella förutsättningar.
Kommunfullmäktige konstaterar samtidigt att det pågår ett förvaltningsövergripande utredningsarbete kring ”Hantering av VA-frågor utanför nuvarande verksamhetsområden”. Med
stöd av innehållet i denna utredning kan det bli aktuellt för kommunfullmäktige att samlat
behandla generella ansvarsfrågor kring vatten och avlopp inom Mariestads kommun.
Det pågår ett omfattande arbete med att upprätta en Landsbygdsstrategi för Mariestads
kommun. Ett av de viktigaste områdena som kommer att belysas i strategin är en långsiktig
och hållbar lösning för större VA-anläggningar på landsbygden.
Bakgrund

Anders Johansson, Torsö, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen generellt ska
ha ansvar för stora och mer tekniskt komplicerade VA-anläggningar. Medborgarförslaget
har beretts av utvecklingsenheten i samråd med tekniska förvaltningen samt miljö- och
byggnadsförvaltningen.
I medborgarförslaget framgår att det främst berör VA-anläggningar som av olika anledningar blivit så omfattande att de försörjer fler än 50 brukare eller levererar mer än 10 m3 vatten
per dygn. Sammanfattat medför anläggningar med denna kapacitet och omfattning ett
skärpt krav på tillsyn, teknisk prestanda m.m. Enligt förslagställaren är det svårt att få engagerade personer att arbeta i lokala VA-styrelser.
Om medborgarförslagets intention och önskemål ska uppfyllas krävs det i normalfallet att
kommunens verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsanläggningar utökas till att
omfatta fler områden än idag. För att kunna hantera denna typ av frågeställningar antog
kommunstyrelsen den 23 maj 2013 ”Riktlinjer vid prövning av möjligheten att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsanläggningar. Riktlinjerna ska vara
ett stöd för den samlade förvaltningsorganisationens arbete med dessa frågeställningar.
Mot bakgrund av bland annat detta medborgarförslag har utvecklingsenheten, tekniska förvaltningen (VA) och miljö- och byggnadsförvaltningen under hösten 2013 arbetat med att
identifiera vilka geografiska områden inom Mariestads kommun som kan tänkas bli föremål
för riktlinjernas tillämpning. Denna utredning pågår men kommunens interna regler för behandling av medborgarförslag medför att detta ärende behandlas innan utredningens resultat presenterats.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-05

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 573 (forts.)
______________________________________________________

Medborgarförslag från Anders Johansson, Torsö, om att kommunen generellt ska ha ansvar
för stora och mer tekniskt komplicerade VA-anläggningar.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, tekniska chefen Åke Lindström
samt miljö- och byggnadschef Lars Sylvén, Medborgarförslag om att kommunen generellt
ska ha ansvar för stora och mer tekniskt komplicerade VA-anläggningar.
Riktlinjer för beredning av ärenden som berör frågor om att pröva möjligheten att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten och avloppsanläggningar.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Anders Johansson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-05
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 574

KS 2013/0061

Medborgarförslag om att kommunen årligen ska sätta upp en
påskbjörk på torget i samband med nämnda högtid
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering till beslutet är följande:
-

Kostnaden beräknas uppgå till mellan 10 - 15 tkr för transport, uppsättning och nedmontering av en 8-10 meter hög påskbjörk.

-

Björken har en betydligt kortare livslängd som utsmyckning på torget i jämförelse med
en julgran som lyser upp torget från advent till mitten av januari.

Nils Farken (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Eva Ekman, Marieholmsvägen 42, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen, till
påsk varje år, ska sätta upp en påskbjörk på Nya Torget på motsvarande sätt som kommunen årligen sätter upp en julgran till jul. Medborgarförslaget har överlämnats till kulturnämnden för beredning.
Kulturnämnden beslutade 2013-05-28 att ställa sig positiva till en påskbjörk på torget. I
bakgrunden till beslutet framhålls att, utan vetskap om de ekonomiska förutsättningarna
vore en Påskbjörk ett trevligt inslag i stadsbilden. Kanske skulle aktiviteter kunna arrangeras
i samband med uppförandet. Mariestadsbarnen skulle exempelvis kunna delta med att pynta
björken. Arrangemanget kan förslagsvis göras i samarbete med Mariestads Handel.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammaträde den 30 september att återremittera
ärendet för att koppletteras med en motivering av kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget.
Kommunledningskontoret föreslår, efter samråd med Handelsplats Mariestad ekonomisk
förening, att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget med följande motivering:
-

Kostnaden beräknas uppgå till mellan 10 000 - 15 000 kronor för transport, uppsättning och nedmontering av en 8-10 meter hög påskbjörk.

-

Björken har en betydligt kortare livslängd som utsmyckning på torget i jämförelse med
en julgran som lyser upp torget från advent till mitten av januari.

-

Ingen tradition finns i Mariestad att smycka torget med en björk vilket medför att
medborgarförslaget inte engagerar näringslivet i någon större utsträckning.

Behandling på sammanträdet

Nils Farken (MP) tillstyrker motionen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-05
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 574 (forts.)
______________________________________________________

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet enligt kommunchefens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Eva Ekman om att kommunen, till påsk varje år, ska sätta upp en
påskbjörk på Nya Torget på motsvarande sätt som kommunen årligen sätter upp en julgran
till jul.
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2013-05-28 § 45, Yttrande gällande Påskbjörk på torget.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt näringslivschef Mats Widhage
2013-11-21, Remiss angående Medborgarförslag om en ”påskbjörk” på torget i Mariestad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Eva Ekman
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Näringslivschef Mats Widhage)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-05
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 575

KS 2012/0318

Medborgarförslag om inköp av isbroddar till alla pensionärer
över 65 år
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motiveringen till beslutet att det i 2 kap. 2 § kommunallagen anges att kommun och landsting
ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat (särlagstiftning). Inköp av isbroddar skulle innebära en initial kostnad om ca 880 tkr och därefter ca 50 tkr/år.
Kommunfullmäktige framhåller att folkhälsorådet även fortsättningsvis stödjer arbetet med
att utveckla arbetet med att förebygga fallolyckor bland äldre.
Bakgrund

Bo Björk, Rapphönsvägen 25 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska köpa isbroddar till alla pensionärer i Mariestads kommun. Ärendet har
beretts av utvecklingsenheten/folkhälsoplaneraren
Antalet personer som är 65 år och äldre i kommunen år 2013 är ca 5 900. Därefter är det ca
310 nya 65 åringar varje år framöver. Idag finns halkskydd/isbroddar att köpa i många butiker, apotek, skoaffärer, dagligvaruhandel, försäkringsbolag mm. Kostnaden för inköp av
isbroddar i butik är ca 150-300 kr.
Utvecklingsenheten/folkhälsoplaneraren föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen att det i 2 kap. 2 § kommunallagen anges att kommun och
landsting ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat (särlagstiftning). Inköp av isbroddar skulle innebära en initial kostnad om ca 880 tkr och därefter
ca 50 tkr/år.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Bo Björk, Rapphönsvägen 25 i Mariestad, om att Mariestads kommun ska köpa isbroddar till alla pensionärer i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt folkhälsoplanerare Gunilla
Carlsson 2013-11-20, Yttrande angående ”Medborgarförslag om inköp av isbroddar till alla
pensionärer över 65 år”.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Bo Björk)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 576

KS 2013/0174

Medborgarförslag om att anställa en person för att arrangera och
samordna kulturella evenemang
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutet motiveras med att Mariestads kommun stödjer bl.a. Kultur & Co i Mariestad vars
främsta syfte är att utveckla och genomföra arrangemang för att utveckla intresset för kultur, trädgård, ekologisk odling mm. Vidare är det svårt att avgränsa kommunens ansvar mot
t.ex. näringslivet och privata entreprenörer avseende arrangemang av kulturella evenemang.
Bakgrund

Lisa Wallenstein, Björsäter Porsagården 1, har inkommit med ett medborgarförslag i vilket
hon föreslår att Mariestads kommun ska anställa en person med ansvar för att arrangera och
samordna kulturella evenemang och andra sammankomster för invånarna och turister i Mariestad. Ärendet överlämnades till kulturförvaltningen för beredning.
Kulturnämnden behandlade medborgarförslaget 2013-11-05 och framhöll att förslaget är
lovvärt och att det skulle vara positivt för nämndens verksamhet. Nämnden ansåg dock att
medborgarförslaget var generellt hållet och det finns ett antal punkter som bör förtydligas:
-

Vilken form av kulturella evenemang?

-

Kommunen får inte bedriva kommersiell verksamhet eller konkurrera med det lokala
näringslivet. Var sätts gränsen för vilken form av kulturella evenemang som personen
ska samordna?

-

Mot vilka aktörer ska samordningen ske?

-

Kommunens arrangemang måste ligga i linje med Vision 2030 och den nya varumärkesplattformen.

Kulturnämnden skulle gärna se en uppväxling kring att samordna fler kulturella evenemang,
men eftersom kärnverksamheten måste prioriteras finns det idag ingen möjlighet inom ramenför befintlig budget.
I juni bildades en ny förening, Kultur & Co i Mariestad, vars främsta syfte är att utveckla
och genomföra arrangemang för att utveckla intresset för kultur, trädgård, ekologisk odling
mm. Frågan skulle kunna ställas till föreningen Kultur & Co om denna kunde tänkas finna
det intressant att samordna fler evenemang än Kultur- och skördefesten.
I beslutet framhöll kulturnämnden att medborgarförslaget är positivt men att det i dagsläget
inte finns något utrymme för ytterligare en tjänst inom kulturförvaltningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag beslut

Medborgarförslag från Lisa Wallenstein om att kommunen ska anställa en person för att
arrangera och samordna kulturella evenemang.
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2013-11-05, Remiss: Medborgarförslag om att anställa
en person för att arrangera och samordna kulturella evenemang.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Lisa Wallenstein)
(Kulturnämnden)
.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 577

KS 2013/0434

Old Ox – Chamber Music Festival 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 150 tkr till Old Ox – Chamber Music Festival år
2014. Anslaget finansieras med kommunstyrelsens medel till förfogande år 2014.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på olika marknadsföringsåtgärder i samband med Old Ox – Chamber Music Festival år 2014.
Bakgrund

Sista helgen i juni år 2013 genomförde Mariestads kommun Old Ox – Chamber Music Festival. Festivalen är ett samarbete med Västra Götalandsregionens kultursekretariat och Nordiska Kammarmusikföreningen/Aurora Chamber Music. Ambitionen är att festivalen ska
vara en årligt återkommande exklusiv musikfestival i världsklass. Den ska samla en elit av
musiker och framföra kammarmusik enligt förutbestämda konstnärliga och ekonomiska
ramar. Festivalen ska även, genom samarbeten med andra konstarter och nätverk, bredda
och fördjupa det konstnärliga konceptet.
Syftet med Old Ox – Chamber Music Festival är att bredda kulturutbudet i regionen till
gagn för såväl turism som lokalt näringsliv och kommuninvånarna. Evenemanget ska sätta
Mariestad på den musikaliska kartan och vara en motor i det lokala kulturlivet.
Rapporten för Old ox – Chamber Music Festival 2013 färdigställdes i slutet av september
och har redovisats för kommunstyrelsen under november månad. Eventet hade höga besökssiffror och har mottagits mycket positivt av Mariestadsborna. Det nya programmet för
2014 är nu klart. Planen är att under år 2014 öka antalet konserter samt att utnyttja lokaler
som kan ta emot en ökad publik vilket skapar förutsättningar att fördubbla antalet besökare.
Enligt budget för år 2014 har Nordiska Kammarmusikföreningen ansökt om ett bidrag från
Mariestads kommun om 150 000 kr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2013-11-24, Old Ox - Chamber Music
Festival 2014.
Verksamhetsbeskrivning Old Ox - Chamber Music Festival 2014.
Old Ox - Chamber Music Festival 2014 – Budget.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Kulturchef Maria Henriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 578

KS 2013/437

Information: Förstudie av skollokaler i Väster
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Kompletterande information kommer att lämnas vid arbetsutskottets sammanträde 201212-19.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-09-04 att genomföra en förstudie för skollokalerna inom det Västra skolområdet i Mariestad. Vid flera av F-6 skolorna saknas funktionella lokaler samt specialsalar med ämnesanpassad utrustning. Det finns även behov av
flexibla lokaler för att skapa olika lärandemiljöer.
Fastighetsavdelningen har i en utredning med en bedömning av statusen på kommunens F-6
skolor avseende byggnadsstandard, energiförbrukning, underhållsbehov m.m. I utredningen
konstateras att två av skolorna i Väster, Lockerudsskolan och Kronoparksskolan, får betyget
1 (betygsskala 1-3). På Lockerudsskolan hyrs för närvarande. moduler för den särskilda
undervisningsgruppen Pyramiden. Dessa lokaler är inte ändamålsenliga utan bör ersättas.
Den pågående förstudien genomförs av en kommunövergripande styr- och arbetsgrupp
som leds av en projektledare. Förstudien beräknas vara klar i månadsskiftet februari/mars
2014. Förstudien följer den projektmodell som finns framtagen för Mariestads kommun.
Projektledare Catarina Dahlander, barn- och utbildningschef Katarina Lindberg, planeringschef Kristoffer Svensson, GIS-ingenjör Camilla Pärleborn samt fastighetschef Bo Theorén
presenterar förstudiens uppdrag, projektplan och lämnar en återkoppling på hur arbetet
fortskrider på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Projektledare Catarina Dahlander
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Planeringschef Kristoffer Svensson
Fastighetschef Bo Theorén
.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 579

KS 2013/0425

Nya internhyresregler för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till nya internhyresregler.
Beslutet gäller under förutsättning att tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden antar upprättat förslag till nya internhyresregler vid nämndernas sammanträde den 17
respektive 18 december.
Bakgrund

Tekniska förvaltningen har upprättet förslag till nya internhyresregler. Bakgrunden är bl.a.
att elevantalet i skolan varierar över tid, vilket innebär att skollokalernas antal och storlek
även behöver förändras i snabbare takt. Nuvarande internhyresregler medger inte detta. Det
nya förslaget ger utrymme för variationer med en månads varsel. Övriga förändringar i internhyresreglerna är marginella.
Ärendet ska även behandlas av tekniska nämnden (2013-12-17) samt barn- och utbildningsnämnden (2013-12-18). Tekniska förvaltningens förslag till beslut i tekniska nämnden är att
nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta fastighetsavdelningens förslag till
nya internhyresregler.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fastighetschef Bosse Theorén 2013-11-26, Nya internhyresregler.
Förslag till Regler för lokalhyror.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Fastighetschef Bo Theorén)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/0425

Ändrad modell för uthyrning av idrottshallar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till modell för uthyrning av idrottshallar inom kommunens verksamhet. Beslutet gäller från och med 1 januari år 2014
2. Kommunstyrelsen beslutar att budgetramen om 2 462 tkr (2013 års nivå, justeras med
KPI för år 2014) överförs från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden
som får en delvis outhyrd skattefinansierad del att förvalta och hyra ut.
Lokalförhyrning enligt denna modell följer reglerna för internhyror med gängse årliga KPIhöjning.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att fortsätta översynen av
ersättningar för hyres- och lokalkostnader inom kommunens verksamheter.
Bakgrund

På uppdrag av kommunchefen en arbetsgrupp genomfört en översyn av finansiering och
organisatorisk placering av kommunens idrottshallar. Arbetsgruppen har bestått av barnoch utbildningschef, fastighetschef, fastighetsförvaltare, grundskolechef, ekonomienhetsansvarig, redovisningschef, samt berörda förvaltningsekonomer.
Idag hyr barn- och utbildningsförvaltningen hela skolfastigheter, d.v.s. både själva skolbyggnaderna och tillhörande idrottshallar. Då förvaltningen inte använder idrottshallarna
efter skoltid eller på helger så finns ett schabloniserat avdrag för detta. Detta avdrag medför
en lägre internhyra än vad som annars skulle varit.
Det upprättade förslaget till ny modell för uthyrning bygger på att barn- och utbildningsförvaltningen betalar en modulavgift per beräknad utnyttjad timma istället för att som idag, stå
för hela hyreskostnaden minus det schabloniserade avdraget. Denna modell bedöms bli mer
korrekt redovisningsmässigt och i linje med de internhyresregler som redan finns.
Som ett första steg har underlag tagits fram enligt denna beräkningsmodell för grundskolans
idrottshallar. I nästa steg kommer beräkningar även att göras för gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan.
Arbetsgruppen föreslår att kommunstyrelsen antar en ny modell för uthyrning av idrottshallar inom kommunens verksamhet. I samband med detta ska budgetramen om 2 462 tkr
(2013 års nivå, uppräknas med KPI för år 2014) flyttas från barn- och utbildningsnämnden
till tekniska nämnden som får en delvis outhyrd skattefinansierad del att förvalta och hyra ut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-05
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 580 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, barn- och utbildningschef Katarina
Lindberg samt tekniska chefen Åke Lindström 2013-11-26, Ändrad modell för uthyrning av
idrottshallar.
Förslag till Ny beräkning av modulavgift avseende hyra av idrottshallar” 2013-11-26.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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KS 2013/435

Statsbidrag för utökad matematikundervisning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överföra budgeten för statsbidraget för utökad matematikundervisning till barn-och utbildningsnämnden. Beloppet för år 2014 är 1 235 tkr.
Statsbidragen för utökad matematikundervisning i årskurserna 1-3 samt 4-6 läggs in i budget
för plan 2015 -2017.
Bakgrund

Regeringen har beslutat om utökad undervisningstid i matematik i grundskolan och särskolan. Den utökade undervisningstiden fördelas med 60 minuter i veckan i årskurserna 1, 2 och
3. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2013 och tillämpas från och med höstterminen 2013.
I propositionen beskrivs de ekonomiska konsekvenserna av att utöka undervisningstiden i
grundskolan och särskolan. Kostnadsökningen beror främst på utökade lönekostnader för
lärarlöner. I budgetpropositionen och senare även i riksdagens beslut, fastställdes en höjning
av nivån på anslaget Kommunalekonomisk utjämning för att kompensera skolhuvudmännen
för ökade kostnader.
Statsbidraget för ökad undervisningstid i matematik årskurs 1-3 är 52 kr/invånare för år 2014
och fortsätter till och med år 2017. Budget 2014 är beräknad på 23750 invånare. Detta innebär att statsbidraget för år 2014 uppgår till 1 235 tkr. För årskurs 4-6 finns ett nytt utökat
matematikstöd med 25 kr/inv. år 2016 och 49 kr/inv. år 2017.
För att klara utökningen av matematikämnet enligt det statliga uppdraget och Skollagen hävdar utbildningschefen att de utökade statsbidragen behöver tillfalla barn- och utbildningsnämnden från och med 2014. Det innebär att det budgeterade resultatet för år 2014 sänks
med motsvarande belopp d.v.s. 1 235 tkr.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) samt Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri 2013-12-03, Statsbidrag utökad matematikundervisning.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg)
(Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri)
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Ksau § 582

Information: Väntsalen i stationshuset
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson informerar om situationen i väntsalen i
stationshuset. Det har uppmärksammats att missbrukare använder stationshuset som ”värmestuga” under vinterhalvåret.
Informationen innefattade även förslag till åtgärder för att minska/åtgärda problemet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet
______________________________________________________

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
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Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Vänerns Vattenreglering

Christer Dalvik (MAP) informerade från möte med Vänerns Vattenreglering den 14 november i Karlstad.
______________________________________________________

Göta kanal

Christer Dalvik (MAP) informerade från möte med Göta kanal den 21 november i Motala.
______________________________________________________

Ungdomar.se

Christer Dalvik (MAP) informerade från möte med Ungdomar.se på Vadsbogymnasiet.
______________________________________________________

Folkhälsoråden i Skaraborg

Christer Dalvik (MAP) informerade från möte med Folkhälsoråden i Skaraborg den 22 november i Hjo.
______________________________________________________

Möte med ministrar

Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med migrationsministern, arbetsmarknadsministern samt integrationsministern den 26 november i Skara.
______________________________________________________

Sjöfartsverket

Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med Sjöfartsverket avseende fyrar och utprickning den 3 december i Mariestad.
______________________________________________________

Trafikverket

Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med Trafikverket den 27 november. Med
vid mötet var även Christer Dalvik (MAP), Nils Farken (MP) samt Evert Eklind (MAP).
______________________________________________________

VänerEnergi AB

Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med Vd:n för VänerEnergi AB den 27 november.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ola Blomberg
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