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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 215

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Kommunfullmäktige i Töreboda kommun. Beslut att Töreboda kommun fortsättningsvis betalar sammanträdesarvoden till de ledamöter kommunen utsett i miljö- och
byggnadsnämnden. Beslutet finansieras genom att Töreboda kommun följer Mariestads
kommuns förslag till budget för miljö- och byggnadsnämnden 2013. (KS 2012/0090)
2. Regeringskansliet, statsrådsberedningen. Framtidskommissionen, Svenska framtidsutmaningar, Slutrapport från regeringens framtidskommission.
3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Licensavtal för att nyttja mobilstation
med krypteringslogaritmen TEA 2 i Rakelsystemet. Avtalet har undertecknats av Mariestads kommun.
(KS 2013/0144)
4. Sveriges Kommuner och Landsting samt Civilförsvarsförbundet. Skrivelse samt informationsmaterial avseende Frivilliga Resursgruppen, en tillgång för varje kommun.
5. Planeringschef Kristofer Svensson. Skrivelse till kommunchefen i Töreboda kommun
med bekräftelse om att Töreboda kommuns köp av tjänst näringslivsutveckling upphör.
(KS 2013/0143)
6. Skrivelse från okänd kommuninvånare. I skrivelsen kritiseras kommunen för ”miljökriminalitet” med anledning av avverkningen i Gärdesparken.
7. Sveriges 63 Leaderområden. Skrivelse till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström
med en uppmaning från nuvarande Leaderområden angående CLLD och Sveriges
Partnerskapsöverenskommelse.
8. Statens folkhälsoinstitut. Länsrapport 2011, Länsstyrelsernas och kommunernas förebyggande arbete inom ANDT och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen.
9. Trafikverket. Förstudie E20 delen förbi Mariestad, Mariestads kommun, Västra Götalands län. Beslutshandling december 2012 med kartbilagor, Objektnummer 85 631 380.
10. Regeringskansliet/länsstyrelsen. Förslag till nya gatukostnadsbestämmelser. Informationsbroschyr för villa- och fritidshusägare.
11. Lärarförbundet. Skrivelse till kommunstyrelsens ordförande, Inrätta karriärtjänster för
lärare med statliga pengar!
12. Svenska Uppfinnareföreningen. Utlysning av Stiftelsen SKAPA Stipendier 2013. Vem
blir svensk mästare i innovation?
13. Folkbildningsrådet. Samlad bedömning av folkbildningens samhällsbetydelse
______________________________________________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 215 (forts.)
______________________________________________________

14. Kommunal. Varsel om stridsåtgärder, varslet omfattar förbundets medlemmar, oorganiserade arbetstagare samt medlemmar i icke kollektivavtalsbundna arbetstagarorganisationer. Varslet avser blockad mot nyanställning inom kommunals avtalsområde.
(KS 2013/0166)
15. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Samrådsyttrande över förslag till översiktsplan
2020 för Karlsborgs kommun, Västra Götalands län.
(KS 2012/0369)
16. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till kommunalrådet och oppositionsrådet
till jubileumsfirande med anledning av 150-års firandet av lokal självstyrelse.
17. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Bildårsbok 2012.
18. White guide. Sveriges bästa restauranger och barer 2013.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 216

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Leader Norra Skaraborg. Kallelse till årsmöte med Leader Norra Skaraborg ideell förening onsdagen den 24 april 2013 på naturbruksgymnasiet Sötåsen.
2. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket samt Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till Integrationsforum 2013, En dag om mångfaldsfrågor och nyanländas etablering
den 10 juni 2013 i Göteborg.
3. SKL Kommentus. Kallelse till årsstämma den 24 april 2013 i Stockholm.
4. West Sweden. Kallelse till West Swedens årsstämma 2013 den 31 maj 2013 i Vänersborg.
5. Kommunforskning i Västsverige. Kallelse till årsmöte den 23 maj 2013 i Göteborg.
6. Fastbit. Inbjudan till seminarium om Fastbit framtida roll den 17 maj 2013 i Skara.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Ksau § 217

Beslut om närvarorätt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunsekreterare Ewa Sallova har rätt att
närvara vid dagens sammanträde.
______________________________________________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 218

KS 2013/0153

Åtgärdsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhet med
anledning av underskott i prognos 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Barn- och utbildningsnämnden uppvisade underskott i prognos 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-04-11 att kalla presidiet i barn- och utbildningsnämnden
för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet
skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-04-25.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(T.f. Barn- och utbildningschef Lars Stäring)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 219

KS 2013/0153

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Socialnämnden uppvisade underskott i prognos 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-04-11 att kalla presidiet i socialnämnden för att presentera en åtgärdsplan
för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid
arbetsutskottets sammanträde 2013-04-25.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Socialnämnden)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg)
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Ksau § 220

KS 2013/0153

Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-04-11 att kalla presidiet i tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-04-25.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 221

KS 2013/0153

Kommunchefens ekonomiska åtgärdsförslag med anledning av att
tre nämnder uppvisade underskott i prognos 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-04-11 kommunchefen i uppdrag att, i samverkan
med ekonomistyrningsgruppen, utarbeta ett ekonomiskt åtgärdsförslag med anledning av
socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens samt tekniska nämndens underskott i prognos 1. Åtgärdsförslaget skulle presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2012-04-25.
Kommunchefen, i samverkan med ekonomistyrningsgruppen, har utarbetat ett ekonomiskt
åtgärdsförslag med anledning av de tre nämndernas underskott i prognos 1. Åtgärdsförslaget presenteras på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 222

KS 2013/0157

Begäran om ramförstärkning från socialnämnden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Vård- och omsorgsförvaltningen (VoO) redovisar prognoser fyra gånger årligen samt gör ytterligare fyra avstämningar av det ekonomiska läget. Prognos 1 för VoO visar på ett underskott om 5 750 tkr. Hemtjänsten gör ett underskott om 6 800 tkr vilket har varit känt då verksamheten har en minskad ram utan egentlig åtgärd. Övrig verksamhet inom vård och omsorgsförvaltningen beräknas genomföra sin verksamhet inom tilldelad budgetram.
Prognos 1 för individ- och familjeomsorgsförvaltningen pekar på ett nollresultat. Socialnämnden beslutade därför att godkänna prognosen och lämna den utan åtgärd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-11-22 att socialnämndens besparingskrav
för år 2013 om 6 000 tkr ligger fast. Arbetsutskottet beslutade även att socialnämnden har
möjlighet att begära ramförstärkning under verksamhetsåret 2013 med maximalt 6 000 tkr.
Denna kostnad kommer att täckas via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Socialnämnden beslutade 2013-04-09 att begära 6 000 tkr från kommunstyrelsen för att
täcka underskottet inom hemtjänsten i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-11-22.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-04-09 § 53, Prognos 1 år 2013 efter mars månad
för vård- och omsorgsförvaltningen.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Socialnämnden)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 223

KS 2011/0255

Handelsplats Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utse två ledamöter
och två suppleanter som ska representera Mariestads kommun i den ekonomiska föreningen Handelsplats Mariestad.
2. Arbetsutskottet beslutar att utse Johan Abrahamsson (M) till ombud vid årsstämman i
den ekonomiska föreningen Handelsplats Mariestad med Marianne Kjellquist (S) som
ersättare.
Bakgrund

Mot bakgrund av ett dokumenterat behov av ett väl fungerande samarbete mellan handelns
aktörer, fastighetsägarna och Mariestads kommun har en samverkansorganisation bildats
benämnd Handelsplats Mariestad. Organisationen ska driva strategiska utvecklingsfrågor för
handeln i Mariestad. Föreningen ska bidra till ett ökat serviceutbud av varor, tjänster och
upplevelser för att på så sätt skapa en bra arena för social samverkan, kulturella aktiviteter
och en stabil utveckling av fastighetsvärden.
Inför föreningsstämman som är inplanerad till den 6 maj finns behov att informera om förslag till stadgar och samarbetsavtal med föreningen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivsutvecklare Mats Widhage, Stadgar och Samarbetsavtal för
Handelsplats Mariestad ekonomisk förening.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
Kommunchef Lars Arvidsson
Johan Abrahamsson
Marianne Kjellquist
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 224

KS 2013/0024

Beslut om samråd, enkelt planförfarande:
Förslag till ny detaljplan för kv. Flamman, Mariestad tätort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till ny detaljplan för kv. Flamman,
Mariestad tätort, blir föremål för samråd enligt enkelt planförfarande.
Bakgrund

Fastighetsägaren till Flamman 3 har framfört önskemål om att möjliggöra nybyggnation för
handelsändamål inom fastigheten. Gällande stadsplan 117 medger endast garageändamål
vilket medför att en ny detaljplan är nödvändig för den avsedda verksamheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-02-01 kommunledningskontoret i uppdrag att
utarbeta förslag till ny detaljplan för kv. Flamman, Mariestad tätort.
Syftet med detaljplanen är att skapa ett helhetsgrepp över kvarteret där tidigare planer har
varit gällande för olika fastigheter. Tidigare stadsplan för fastigheterna Flamman 2 och 3
medger endast garageändamål, i dagsläget bedrivs dock verksamheter i form av handel, bilservice och kontor. För att fortsättningsvis möjliggöra rådande användning och främja utveckling av området medges handel, kontor och bilservice i planen.
Fastigheterna Flamman 5, 8 och 11 är alla planlagda för småindustriändamål. Verksamheterna är främst inriktade mot bilservice och försäljning. I den nya planen kompletteras småindustriändamål med handel och kontor för att skapa möjligheter för utveckling av området.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Adam Johansson
2013-04-09, Beslut om samråd, enkelt planförfarande: Förslag till ny detaljplan för kv.
Flamman, Mariestad tätort.
Detaljplan för kv. Flamman, Mariestads tätort, Planbeskrivning, samrådshandling april 2013.
Detaljplan för kv. Flamman, Mariestads tätort, plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Adam Johansson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 225

KS 2011/0065

Beslut om granskning:
Detaljplan för Sjölyckan etapp 1 (f.d. Nolskogen etapp 1)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplan för Sjölyckan etapp 1 (f.d. Nolskogen etapp 1) blir föremål för granskning.
Bakgrund

Sjölyckan är idag ett skogsområde i närheten av Mariestads centrum som nu planläggs för
bostadsbebyggelse. Det blir en ny attraktiv stadsdel i ett sjönära läge med utsikt över Vänern
och med natur och bad tätt inpå boendet. Detaljplanen är den första av tre som ska möjliggöra utbyggnad av Sjölyckan.
Ett flertal stigar och motionsslingor av olika längd genomkorsar idag området. Skogsbruk
inriktad på virkesproduktion bedrivs inom området.
Planförslaget har sin utgångspunkt i en fördjupad översiktsplan för Mariestad norra och ett
planprogram för dåvarande Nolskogen etapp 1. Detaljplaneförslaget överensstämmer med
intentionerna i tidigare handlingar, dock har strukturen förändrats sedan planprogrammet.
Detta för att bli ekonomiskt genomförbart i förhållande till platsens förutsättningar gällande
terrängförhållanden, dagvattenhantering och möjlig etapputbyggnad.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson 201304-12, Beslut om granskning: Detaljplan för Sjölyckan Etapp 1 (f.d. Nolskogen Etapp 1).
Detaljplan för Sjölyckan etapp 1 (f.d. Nolskogen Etapp 1), Mariestads tätort, Granskningshandling april 2013.
Detaljplan för Sjölyckan etapp 1, Plankarta medplanbestämmelser.
Detaljplan för Sjölyckan etapp 1, Geoteknik PM 1, 130411.
Detaljplan för Sjölyckan etapp 1 (f.d. Nolskogen Etapp 1), Mariestads tätort, Samrådsredogörelse upprättad av kommunledningskontoret i april 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Maria Nilsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 226

KS 2012/0295

Överlåtelseavtal avseende lägenheter inom BRF Humlet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner upprättat överlåtelseavtal med HSB Nordvästra Götaland,
769601-4039, HSB Hyresfastigheter Brätte AB, 556715-6301, och Skarfast AB, 556567-5088
där kommunen överlåter samtliga lägenheter inom BRF Humlet, 716410-3553 till bolagen.
Lägenheterna säljs till det överenskomna marknadsvärdet om 31 miljoner kronor
(31 000 000 kr) där den preliminära köpeskillingen uppgår till 18 755 900 kronor.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att genomföra de åtgärder som beskrivs i ”Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun”. Bland de listade åtgärderna
finns en försäljning av Humlet.
Kommunstyrelsen gav 2012-10-11 kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till avtal för en försäljning av Humlet (samtliga bostadsrätter).
Förhandlingarna är slutförda och ett förslag till överlåtelseavtal har upprättats. Avtalet reglerar även de lokaler som kommer att återhyras från HSB. Detta gäller ytor om 1 215 kvm
som hyrs för 837 000 kronor. Detta är att jämföra med situationen innan där ytor om 1 815
kvm hyrdes för ca 1 900 000 kronor.
Lägenheterna som överlåtelseavtalet omfattar kommer att efter försäljningen upplåtas som
hyresrätter till de boende i BRF Humlet.
Kommunchefen har sammanställt en bakgrundsbeskrivning som tydliggör motiv och förutsättningar för försäljningen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt exploateringschef Erik Randén,
Överlåtelseavtal avseende lägenheter inom BRF Humlet.
Förslag till överlåtelseavtal HSB Nordvästra Götaland, 769601-4039, HSB Hyresfastigheter
Brätte AB, 556715-6301, och Skarfast AB, 556567-5088 där kommunen överlåter samtliga
lägenheter inom BRF Humlet, 716410-3553 till bolagen.
Förslag till hyresavtal
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2013-04-17, Överlåtelseavtal avseende
lägenheter inom BRF Humlet, Bakgrundsbeskrivning av motiv och förutsättningar.
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Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Exploateringschef Erik Randén)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 227

KS 2013/0020

Revidering Mariestads kommuns varumärkesplattform
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad varumärkesplattform för Mariestads
kommun.
Bakgrund

Mariestads kommun genomförde år 2007 ett varumärkesarbete som resulterade i en varumärkesplattform. En varumärkesplattform är ett målstyrningsdokument som ska genomsyra
och vägleda organisationen i bemötande, beslut och kommunikation. Det är även ett levande dokument som kräver löpande revidering.
Då informationsenheten upplever att varumärkesplattformen inte fått fäste i vår organisation initierades en mindre studie för att utreda om det fanns behov av att förändra, förtydliga, göra om eller justera varumärkesplattformen. Studien visade på ett behov av att uppdatera varumärkesplattformen, samt ett tydligt sammanfattande kommunikationsdokument
och en handlingsplan för implementering. Med studien som grund genomfördes en förstudie och det beslutades att ett projekt skulle inledas för att revidera varumärkesplattformen.
Informationsenheten har upprättat ett förslag till reviderad varumärkesplattform. Syftet med
varumärkesplattformen är att ena organisationen i kommunikationen av Mariestad som varumärke. En enad och tydlig kommunikation stärker varumärket och skapar tillväxt. Den nya varumärkesplattformen har tydligt och unikt fokus för att attrahera våra målgrupper att flytta till
kommunen. Varumärkesplattformen är framtagen som ett steg mot Vision 2030.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av informatör Pia Stenström 2013-04-12, Revidering Mariestads kommuns varumärkesplattform.
Förslag till Varumärkesplattform för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Informationschef Christina Herthnek)
(Informatör Pia Stenström)
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KS 2012/0052

Uppföljning av nämndernas mål år 2013 efter prognos 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen
Bakgrund

Nämnderna i Mariestads kommun redovisar ekonomiska prognoser fyra gånger årligen. I
samband med denna redovisning ska nämnderna även redovisa prognosen för målarbetet.
Kvalitetsstrateg Maria Torp informerar om prognos 1 för nämndernas mål 2013 på arbetsutskottets sammanträde. Nämnderna har följande mål för år 2013:
Kulturnämnden
1. Uppstart genomförande av framtidens Vadsbo museum. Målet för 2013 är att inleda
det nya besöksmålet med en utställning av nationellt erkända konstnärer.
2. Ökad kundnöjdhet beträffande bemötande och service på stadsbiblioteket i jämförelse
med 2012.
3. Öka ungdomars delaktighet i stadsutvecklingen. Målet för 2013 är att initiera nätverk
som stödjer ungdomars kreativitet och entreprenörskap.
4. Öka ungdomars sociala nätverk internationellt. Genomföra ett projekt med internationell inriktning.
5. Öka kunskap bland medborgarna om biosfärområdet jämfört med 2012.
Socialnämnden
1. 100 % av ungdomar under 25 år som får försörjningsstöd ska ha en genomförandeplan
upprättad, som ska leda till en självständig försörjning. Genomförandeplanen ska vara
upprättad inom tre månader.
2. Erbjuda 5 aktiviteter per vecka i socialförvaltningens särskilda boenden.
3. 90 % av beviljade insatser inom IFO (exkl. försörjningsstöd) ska ske på hemmaplan.
4. Ta fram kompetenskriterier för samtlig personal anställd inom individ- och familjeförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen för respektive verksamhet.
5. De som bor i ordinärt boende ska få en genomförandeplan upprättad inom två veckor.
De boende på särskilt boende ska få en genomförandeplan upprättad inom tre veckor
efter det att insatsen påbörjats.
Barn- och utbildningsnämnden
1. Trygga och mobbningsfria skolor, Inget barn/ingen elev ska känna sig rätt eller otrygg i
barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 2013 års etappmål: Avsnittet Trygghet
ska nå resultatet 9,0 i den årliga enkäten.
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2. Öka andelen legitimerade lärare samt öka andelen lärare som är behöriga i de ämnen de
undervisar i. 2013 års etappmål: Ökning utifrån nivån 2012.
3. Öka andelen elever som slutför grundskolan med behörighet till gymnasieskolan. 2013 års
etappmål: Minst 90 % av eleverna i årskurs 9 ska uppnå behörighet till gymnasiestudier.
4. Öka andelen elever som klarar gymnasieexamen. 2013 års etappmål: Minst 97 % av eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till högskolestudier.
5. Alla ungdomar som inte studerar på gymnasieskola ska följas upp, ges vägledning och
vid behov erbjudas någon form av annan sysselsättning. 2013 års etappmål: Minst 90 %
av alla ungdomar som inte studerar på gymnasieskola ska ha någon annan sysselsättning.
Miljö- och byggnadsnämnden
1. Under året ska minst 50 bristfälliga avlopp i varje kommun få tillstånd att rätta till sina
avloppsvattenutsläpp.
2. Trafikverket ska ha beslutat att bättre omhänderta vägdagvatten i närheten av minst en
allmän dricksvattentäkt belägen i någon av de samverkande kommunerna.
3. Kontroll av föreskriven obligatorisk ventilationskontroll, OVK, utförs och det finns
framtagna planer för identifiera brister åtgärdats i skolor och förskolor i de tre samverkande kommunerna.
4. Samtliga gymnasie- och högstadieskolor ska ha kontrollerats utifrån Tobakslagens krav
på rökfri miljö på skolor.
5. Fastställda rutiner som leder till att nedskräpningsärenden kan hanteras effektivt.
Avfallsnämnden
1. ”Det är lätt at sortera och ta hand om sitt avfall”. Att genomföra en förstudie inför val
av metod för utsortering av matavfall i Mariestads kommun. Förstudien väntas ligga till
grund för beslut avseende etablering av en optisk sopsorteringsanläggning för utsortering av matavfall och förpackningsmaterial från hushållen.
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens mål för 2013 återremitterades för att följa målstyrningsmodellen. Framtagna mål för 2013 har sedan gjorts om till mål för 2014.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kvalitetsstrateg Maria Torp)
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KS 2011/0057

Motion om upprustning av strategiska infarter utmed E20 i
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutet sker mot bakgrund av att det i nuläget bedöms svårt etablera nya infarter/
rastplatser för marknadsföring av kommunen. Även fortsättningsvis kommer kommunens information utmed E20 koncentreras till rastplatsen Motorp/Lugnås, Göteborgsvägen, Sandbäckens rastplats och Lyrestad.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, efter regeringens inriktningsbeslut om en ut- och ombyggnad av E20 på vissa sträckor genom kommunen, bevaka
frågan utifrån motionärernas förslag.
Bakgrund

Dan Freij (KD) och Magnus Landgren (KD) har i en motion föreslagit att kommunen tillsammans med Trafikverket ska utreda förutsättningarna för att projektera och anlägga tre
strategiska punkter längs E20 för att marknadsföra Mariestad med kransorter. Motionen har
lämnats till utvecklingsenheten och beretts av turistchefen i samråd med Trafikverket,
kommunens informationschef samt planarkitekt.
Enligt Trafikverkets inventering finns det tillräckligt med rastplatser i Skaraborg. Det finns
olika kriterier, bland annat vilket avstånd det ska vara mellan rastplatserna. Då Trafikverket
har krav på att rastplatserna ska kunna ta emot all trafik och ha toaletter som är öppna dygnet runt innebär det relativt höga driftskostnader, vilket i sin tur innebär att möjligheten att
anlägga nya är väldigt små.
Utöver Trafikverkets rastplatser vid Motorp/Lugnås och Sandbäcken finns det längs E20
idag en informationstavla vid infarten till Lyrestad. Flytten av denna i samband med byggnationen av containermacken har Mariestads turistbyrå bekostat. Tillsammans med samhällsföreningen kommer informationen på denna informationstavla att uppdateras.
Utvecklingsenheten ansvarar tillsammans med informationsenheten för att underhålla de
informationstavlor som finns uppsatta runt om i kommunen. Informationschefen bevakar
utvecklingen av digitala informationstavlor; kostnader, möjligheter att dra fram ström etc.
Då investeringen är relativt stor är bedömningen i dagsläget att det inte är ekonomiskt möjligt att köpa in digitala informationstavlor.
Utvecklingsenheten har av även fått i uppdrag av att utreda förutsättningarna för att göra
Mariestads norra infart mer välkomnande. Utöver detta pågår arbetet med att revidera den
nationella planen för infrastruktur. Under året väntas ställningstaganden kring E20:s fortsatta utveckling. I detta sammanhang förväntas såväl standard och sträckning preciseras.
Justerandes signatur
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I det påföljande arbetet är det av mycket stor vikt att Mariestads kommun deltar för att verka för en smidig ut- och ombyggnad av de sträckor som blir aktuella samt att bevaka sina
egna intressen och marknadsföringsbehov.
Underlag för beslut

Motion av Dan Freij (KD) samt Magnus Landgren (KD) om upprustning av strategiska infarter i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt turistchef Lotta Samuelsson
2012-12-05, Motion om upprustning av strategiska infarter utmed E20 i Mariestads kommun i syfte att marknadsföra Mariestad med kransorter.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Dan Freij)
(Magnus Landgren)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Turistchef Lotta Samuelsson)
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Ksau § 230

KS 2013/0169

Finansiering av ökad processledning inom vård- och omsorgscollage
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att frågan om finansiering av ökad processledning inom vård- och omsorgscollage ska hanteras av barn- och utbildningsnämnden.
Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund finansierar en tjänst om 25 procent som processledare för
Vård- och omsorgscollege i Skaraborg. Kommunalförbundet föreslår att denna tjänst ska
utökas till 50-60 procent av en heltidstjänst. Den utökade kostnad som detta innebär föreslås fördelas med 75 procent från berörda kommuner, 15 procent från Skaraborgs sjukhus
samt tio procent från primärvården. Det skulle innebära en utökad kostnad om totalt 40
tkr/år för Mariestads kommun.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en alternativ finansiering mellan utbildningsanordnare (barn- och utbildningsförvaltning) och arbetsgivare (vård- och omsorgsförvaltning).
Barn- och utbildningsförvaltningen framhåller att detta inte är någon hög summa men att
ett beslut/ställningstagande bör föregås av en principdiskussion kring finansieringsmodellen, där kommunalförbundet i samband med utökade kostnader vill flytta ut dessa på kommunerna. Regionala styrgruppen har fått i uppdrag att kommunicera detta i sina organisationer och återkomma med besked hur kommunen ställer sig senast den 1 april.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-03-20 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för yttrande till Skaraborgs Kommunalförbund.
Underlag för beslut

Skrivelse av t.f. barn- och utbildningschef Lars Stäring 2013-02-25, Finansiering av ökad processledning inom Vård- och omsorgscollage.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-03-20 § 38, Finansiering av ökad
processledning inom Vård- och omsorgscollage.
Skrivelse från Skaraborgs kommunalförbund, Den regionala arbetsgruppens förslag på regional
processledning inklusive finansiering.
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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KS 2013/0145

Finansiering av körkort inom ramen för vissa utbildningsprogram på
gymnasiet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till att Vadsbogymnasiet ska erbjuda
samtliga elever inom vård- och omsorgsprogrammet möjlighet att ta körkort under gymnasietiden.
Kostnaden för ovanstående erbjudande ska arbetas in i ordinarie budgetprocess för år 2014
och framåt.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-01-24 kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att erbjuda elever vid vissa gymnasieprogram möjligheten till delfinansiering av körkort inom ramen för utbildningsprogrammet. Det program som prioriteras är
vård- och omsorgsprogrammet. Uppdraget överlämnades till barn- och utbildningsförvaltningen för beredning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har kartlagt övriga vård- och omsorgsprogram i Skaraborg. Kartläggningen visar att tre av gymnasierna delfinansierar körkortsutbildningen för
eleverna vid vård- och omsorgsprogrammet.
Barn- och utbildningsförvaltningen framhåller att, med tanke på att det behövs körkort för
att få en fast tjänst inom den kommunala vården, det är mycket intressant att ha möjligheten
att erbjuda en delfinansiering av körkortet under studietiden. Det skulle även vara värdefullt
för Vadsbogymnasiet ur ett marknadsföringsperspektiv.
Vadsbogymnasiet önskar därför att få möjlighet ett erbjuda eleverna vid vård- och omsorgsprogrammet samma möjlighet som erbjuds eleverna vid Ållebergsgymnasiet i Falköping (maximalt 5 000 kr utbetalas som ett bidrag till körkortsutbildning som sker på godkänd skola under skoltid). Vid ett genomsnitt på 20 elever per årskull skulle den årliga kostnaden uppgå till 100 tkr/år. Denna kostnad ryms dock inte inom Vadsbogymnasiets budget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. förvaltningschef Lars Stäring samt gymnasiechef Maria Appelgren
2013-04-02, Körkort inom gymnasiet.
______________________________________________________

Expedieras till:
T.f. barn- och utbildningschef Lars Stäring
Gymnasiechef Maria Appelgren
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
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KS 2013/0149

Ansökan om bidrag från Skaraborgs Nämndemannaförening
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mot bakgrund av att det inte framgår i skrivelsen om nämndemännen i Mariestads kommun
är medlemmar i Skaraborgs Nämndemannaförening beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå ansökan om bidrag.
Kan Skaraborgs Nämndemannaförening tydliggöra vem/vilka av nämndemännen i Mariestads kommun som är medlemmar i föreningen beslutar arbetsutskottet att avsätta 100 kronor/medlem och år.
Bakgrund

Skaraborgs Nämndemannaförening har inkommit med en ansökan om bidrag för att kunna
bibehålla och utveckla föreningens utbildnings- och informationsverksamhet. Ansökan avser ett bidrag om 100 kr/ nämndeman och år, vilket innebär totalt 900 kr/år för Mariestads
kommun.
Föreningen framhåller att det är näst intill omöjligt att driva föreningens verksamhet genom
enbart medlemsavgifter.
Underlag för beslut

Skrivelse från Kenneth Carlsson, ordförande i Skaraborgs Nämndemannaförening.
______________________________________________________

Expedieras till:
Skaraborgs Nämndemannaförening

Justerandes signatur
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KS 2013/0154

Regler för tillfälliga uteserveringar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att arbetsutskottet 2013-04-11 beslutade att:
-

Fjolårets regler för att anlägga tillfälliga uteserveringar ska gälla även innevarande år.

-

Kommunchefen får i uppdrag att utarbeta förlag till nya regler för tillfälliga uteserveringar att gälla från 1 januari 2014.

Bakgrund

Det har tidigare funnits olika versioner av råd och riktlinjer för utformningen av uteserveringar i kommunerna. Då dessa inte har efterföljts i någon större utsträckning har tjänstemän från tekniska förvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen samt utvecklingsenheten
utarbetat ett förslag till regler som ska kunna användas från och med innevarande år.
Uteserveringen är en del av gatulivet och bidrar till att skapa ett levande centrum. Alla ska
dock ha glädje av stadens uteserveringar. Därför är det viktigt att anpassa serveringarna så
att även personer med funktionsnedsättning och äldre personer känner sig välkomna. Genom att följa reglerna för avgränsningar, passageavstånd och genom övrig utformning blir
staden mera tillgänglig för alla.
För att uppföra tillfälliga uteserveringar på allmän platsmark krävs tillstånd från polisen. Polisen i sin tur remitterar ansökningarna till kommunen/gatukontoret för yttrande då det är
kommunen som upplåter mark för uteserveringarna. Vad gäller utformningen av uteserveringarna är det en fråga om estetik men i högre grad en fråga om tillgänglighet. Hur en uteservering ska utformas ur en estetisk synvinkel bör vara upp till varje kommun inom MTG
att ta ställning till. Däremot är kraven på tillgänglighet samma och det är därför viktigt att
kommunerna tar fram gemensamma regler för hur uteserveringarna ska utformas i syfte att
göra processen så tydlig och enkel som möjligt för den som ansöker.
Det reviderade förslaget till regler har färre krav på utformningen avseende utseende och
material. Det finns inga förbud mot några uppbyggnader i form av trädäck och ”ska” har
ändrats till ”bör”. I förslaget framgår att respektive kommun kan ha sitt eget gestaltningsprogram. Avser kommunen att frångå dessa gestaltningsprinciper är det ett politiskt ställningstagande. De förtroendevalda bör dock vara medvetna om att det är ett avsteg från tidigare fullmäktigebeslut. Avseende tillgänglighet är förslaget mycket tydlig med de krav som
ställs på en uteservering. Finns det en uppbyggnad ska det finnas en ramp som följer Boverkets föreskrifter. Det gäller även för övriga tillgänglighetskrav, bland annat avgränsningar
med mera. Detta är inte krav som går att välja bort, det är krav som ska ställas och följas
enligt plan- och bygglagen (PBL)och plan- och byggförordningen (PBF).
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För de flesta krögare kommer det reviderade regelverket inte att innebära några större förändringar från föregående år. Vissa krögare kommer att behöva söka nya bygglov för uppbyggnader. Då det gäller tidsbegränsade och säsongsbetonade åtgärder som är återkommande från år till år räcker det att söka bygglov en gång, förutsatt att det kommer att se likadant ut även fortsättningsvis.
I Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag ingår bland annat tillsynen över att tillgänglighetskraven efterlevs. Nämnden inte bara bör utan ska vidta åtgärder när underlåtelse att följa
lagen uppmärksammas.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av gatuchef Matz Hasselbom, stadsarkitekt Charlotte Paulsson samt
sakkunnig i tillgänglighetsfrågor Gull-Britt Svensson 2013-04-08, Regler för uteserveringar
inom MTG.
Förslag till Regler vid utförande av tillfälliga uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång.
______________________________________________________

Expedieras till:
Gatuchef Matz Hasselbom
Stadsarkitekt Charlotte Paulsson
Sakkunnig i tillgänglighetsfrågor Gull-Britt Svensson
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KS 2013/0151

Ansökan om bidrag och hjälp med scenbygge för att genomföra
Barnens Allsång i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan från Barnfokus Mariestad om
ekonomiskt bidrag på 15 tkr och hjälp till scenbygge i stadsparken för arrangemanget Barnens Allsång 2013.
Arbetsutskottet konstaterar att det finns fullgoda alternativ till en ny scen i Stadsparken,
både inomhus och utomhus, på Karlsholme.
Bakgrund

Föreningen Barnfokus Mariestad har inkommit med en ansökan om bidrag på 15 tkr samt
begäran om hjälp med att bygga en ny scen i stadsparken för arrangemanget Barnens Allsång.
Syftet med arrangemanget är att varje lördag i juli samla barnfamiljer och andra intresserade
för underhållning i stadsparken. Underhållningen ska bestå av allsång från den nybyggda
stadsparksscenen med en känd gästartist som barnen får chans att ställa frågor till och som
sedan uppträder för och sjunger tillsammans med barnen. Den totala budgeten för Barnens
Allsång uppgår till 100 tkr.
Fritidschefen framhåller i ett yttrande över ansökan att det inte finns några medel avsatta
för särskilda arrangemang i budgeten för föreningsbidrag, vilket innebär att förslaget måste
finansieras med andra medel. Väljer kommunstyrelsen att bifalla förslaget bör tekniska förvaltningen få i uppdrag att handlägga scenbygget.
Mot bakgrund att det inte finns några medel avsatta i budgeten föreslår fritidschefen att
kommunstyrelsen avslår föreningen Barnfokus Mariestad ansökan om bidrag och hjälp till
scenbygge i stadsparken för arrangemanget Barnens Allsång 2013.
Underlag för beslut

Ansökan från Lisa Wallenstein, Barnfokus Mariestad, till arrangemanget Barnens allsång,
inklusive förslag till budget.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-04-11, Ansökan om bidrag och
hjälp med scenbygge, Barnens allsång.
______________________________________________________

Expedieras till:
Lisa Wallenstein, Barnfokus Mariestad
Fritidschef Tomas Ekström
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-25

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 235

KS 2013/0152

Uppsägning av avtal med Migrationsverket för omförhandling
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att säga upp avtalet med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn för omförhandling.
Motivet till uppsägningen av avtalet är att Migrationsverket inte ger full kostnadstäckning
för ungdomarnas skolgång.
Bakgrund

Socialnämnden beslutade 2013-04-09 att föreslå kommunfullmäktige att säga upp avtalet
med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn för omförhandling.
Mariestads kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn, pojkar i åldern 16-18 år. När
pojkarna anländer till kommunen som asylsökande placeras de på boendet Luna som drivs
av Gryning vård enlig avtal.
Mottagandet sker i samarbete med Töreboda kommun. Mariestads kommun har liksom Töreboda tre asylplatser vardera samt fem respektive en plats för ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd. På de åtta platser som Mariestads kommun har kan man räkna med
en genomströmning på ca 20-25 ungdomar per år. När de fått permanent uppehållstillstånd
ingår de i kommunens ordinarie flyktingkvot om 50 personer per år.
Avtalet med Migrationsverket ger inte full kostnadstäckning för ungdomarnas skolgång. Detta innebär en ekonomisk belastning för kommunen varför avtalet behöver omförhandlas.
Mot denna bakgrund gav kommunalrådet samt socialnämndens ordförande i uppdrag till
förvaltningschefen för IFO att lyfta frågan om en omförhandling av överenskommelsen med
Migrationsverket.
Vid en eventuell förändring av avtalets innehåll måste även avtalen med Töreboda kommun
och Gryning vård omförhandlas.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-04-09 § 59, Uppsägning av avtal med Migrationsverket för omförhandling.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Socialnämnden)
(Individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-25
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 236

KS 2013/0176

Investeringsbudget 2013 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om pågående och planerade investeringsprojekt
under innevarande år.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-25

Sida 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 237

KS 2013/0112

Lagstadgad förseningsersättning på fakturor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun inför den lagstadgade förseningsersättningen på de fakturor som skickas till företag, organisationer och myndigheter.
Information om detta kommer att lämnas till kunderna i samband med första ordinarie fakturering efter införandet. Den lagstadgade ersättningen om max 450 kronor tas därefter ut
på de fakturor som inte betalas enligt angiven förfallodag, inget separat meddelande skickas.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-04-04 kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett
beslutsunderlag kring förseningsersättningen.
Den 16 mars 2013 infördes en ny lag som gör det möjligt att ta ut en förseningsavgift/förseningsersättning om 450 kr av gäldenären vid försenad betalning. Beloppet är en
maxavgift och gäller mot näringsidkare och myndigheter där köpet avser varor eller tjänster.
Förseningsavgiften utgår direkt vid förfallodatum och någon åtgärd krävs inte.
Regeringen har fastslagit rätten till ersättningen och förändringen bygger på ett EU-direktiv.
Regeringens proposition 2012/13:36.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-04-04 kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett
beslutsunderlag kring förseningsersättningen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2013-03-26, Lagstadgad förseningsavgift.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-25
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 238

KS 2013/0068

Yttrande över ansökan från Vänergymnasiet att utöka verksamheten
till att även omfatta inriktningen personbil vid fordonsprogrammet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår skolinspektionen att tillstyrka ansökan om en utökning av verksamheten vid Vänergymnasiet AB.
Marianne Kjellquist (S) samt Ola Bertilsson (S) deltog inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Vänergymnasiet AB i Mariestad har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Mariestads kommun fr.o.m. läsåret 2014/15.
Ansökan avser att utöka nuvarande verksamhet till att även innefatta inriktningen ”personbil” vid fordonsprogrammet. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
ansökan.
Inför läsåret 2013/2014 erbjuder Vadsbogymnasiet i Mariestad fordonsprogrammet med
inriktningen personbil. Vid fordonsprogrammet erbjuds åtta och efter första sökomgången
finns det fyra behöriga förstahandssökande. Fordonsprogrammet finns även på sex andra
kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet. Antal platser som erbjuds är 140
och efter första sökomgången är det 159 förstahandssökande inklusive obehöriga. Antalet
platser på Fordonsprogrammet kan därmed anses som tillgodosett då alla behöriga erbjuds
plats. Risk för överetablering föreligger. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog därför
barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att avstyrka ansökan om en utökning av verksamheten vid Vänergymnasiet AB.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-04-17 att föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan från Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola – fordon, personbil.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17 § 52, Ansökan Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola – fordon personbil.
Skrivelse upprättad av t.f. förvaltningschef Lars Stäring samt gymnasiechef Maria Appelgren
2013-03-19, Ansökan Vänergymnasiet AB.
Skrivelse, inklusive prognos över antalet 16-åringar i Skaraborg 2006-2015, upprättad av t.f.
förvaltningschef Lars Stäring samt gymnasiechef Maria Appelgren 2013-03-15, Yttrande ang
Ansökan Vänergymnasiet AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-25

Sida 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 238 (forts.)
______________________________________________________

Ansökan från Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Skolinspektionen
Vänergymnasiet AB
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-25
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 239

KS 2012/0278

Feriepraktikplatser år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medge 20 yrkesinriktade feriearbetsplatser
inom omvårdnadsförvaltningen under fyra veckor med åtta timmars arbetsdag och en
ersättning om 70 kr/tim.
2. Arbetsutskottet medger maximalt 20 ferieplatser inom främst turismrelaterade verksamheter under tre veckor med åtta timmars arbetsdag och en ersättning om 50 kr/tim.
3. Feriepraktikplatserna ska hanteras av Arbetsmarknadsenheten (annonsering, urval, placering, administration etc.).
4. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med ett förslag till finansiering av feriepraktikplatserna år 2013
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i september och oktober 2012 att feriepraktiken
som den tidigare tillämpats ska upphöra. Från och med år 2013 ska yrkesinriktat feriearbete
erbjudas gymnasiestuderande, företrädesvis inom vård och omsorg.
Ersättningen till ungdomar som erhåller yrkesinriktad feriepraktik är år 2013 fastställd till 70
kr/timmen. För ”övriga” eventuella feriepraktikanter är ersättningsnivån 50 kr/timmen.
I praktiken erbjuds/garanteras samtliga studerande på gymnasiets omvårdnadsprogram semestervikariat. En förutsättning för att få visstidsanställning som semestervikarie är att man
uppnått 18 års ålder. Övriga erbjuds yrkesinriktad feriepraktik. Anledningen till detta är bl.a.
förändringar i AML vilket innebär att dispenser för anställningar där den tilltänkte anställde
inte är fyllda 18 år inte längre beviljas.
Utöver de gymnasieelever enligt ovan som erbjuds semestervikariat så har hantering och
volym på ”övriga” ferieinriktade praktikplatser diskuterats. Personalchef Stefan Wallenå föreslår arbetsutskottet besluta att:
-

Medge 20 yrkesinriktade feriearbetsplatser inom omvårdnadsförvaltningen under fyra
veckor med åtta timmars arbetsdag och en ersättning om 70 kr/tim.

-

Medger maximalt 20 ferieplatser inom främst turismrelaterade verksamheter under tre
veckor med åtta timmars arbetsdag och en ersättning om 50 kr/tim.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2013-04-22, Feriepraktik 2013 – Förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 239 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Arbetsmarknadsenheten
Personalchef Stefan Wallenå
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 240

KS 2013/0177

Förskottsutbetalning av driftbidrag tre till Mariestad BoIS Hockey
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utbetala driftbidrag 3 till Mariestad BoIS
Hockey omgående.
Bakgrund

Mariestad BoIS Hockey har inkommit med en skrivelse i vilken de framför önskemål om att
driftsbidrag 3 utbetalas i förskott med anledning av att föreningen har en akut ekonomisk
situation.
Innevarande räkenskapsår har varit ekonomiskt ansträngd för föreningen. Orsaken är bl.a.
stora fasta kostnader och minskade inkomster. Föreningen har arbetat hårt för att hålla ordning på ekonomin vilket bl.a. innefattat att föra en intensiv dialog med fordringsägarna. Ett
resultat av detta arbete är en minskning av kostnaderna inför nästa räkenskapsår med ca
1 000 tkr. Budgeten för verksamhetsåret 2014 uppvisar ett positivt resultat.
Under våren är föreningens inkomster nästan obefintliga fram till dess att sponsorerna kan
faktureras. För att inte hamna på obestånd med staten i form av skatter m.m. framhåller
föreningen att de behöver en förskottsutbetalning av driftsbidrag 3.
Underlag för beslut

Skrivelse från Daniel Johansson, klubbchef Mariestad BoIS Hockey 2013-04-24.
______________________________________________________

Expedieras till:
Daniel Johansson, klubbchef Mariestad BoIS Hockey
Fastighetsförvaltare Magnus Persson
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-25
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 241

Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arvode och ersättningar till förtroendevald

Administrative chefen Ola Blomberg informerar om pågående genomgång av underlagen
för ersättningar till en förtroendevald i kommunen. Genomgången genomförs med anledning av att felaktigheter uppdagats i underlagen/utbetalningarna under de tre första månaderna innevarande år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger administrative chefen i uppdrag att skriftligt redovisa
felaktigheter och misstänkta felaktigheter i underlagen/utbetalningarna till den förtroendevalda under perioden 2012-01-01 t.o.m. 2013-03-31.
______________________________________________________

Alternativ avveckling av lärare

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav personalchefen i uppdrag att beskriva och vid behov
föreslå alternativa åtgärder till uppsägning p.g.a. arbetsbrist inom barn- och utbildningsförvaltningen. Beskrivningarna kan komma att innehålla generationsväxling, kompetenspoler
m.m.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

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