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Ksau § 298

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Trafikverket. Beslut om statlig medfinansiering till miljö-, trafiksäkerhets- och cykelåtgärder på kommunalt vägnät under 2016. Mariestads kommun beviljades 600 tkr (totalkostnad 1 200 tkr) för GC-väg Södra vägen, östra delen (Göteborgsvägen - Leksbergsvägen). (KS 2015/58)
2. Västra Götalandsregionen. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2016.
3. Tekniska nämnden. Beslut § 136/2015, Konsekvensbeskrivning kring ett ev. hanterande av det bedömda underskottet för Svampen. (KS 2014/433)
4. Sveriges Kommuner och Landsting. Information om att motioner till SKL:s kongress
ska vara SKL tillhanda senast den 4 september 2015.
5. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Minnesanteckningar från brukarråd för Marieholm
den 2 juni 2015. (KS 2015/244)
6. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut § 78/2015, Om klagomål på långa handläggningstider. Beslut att, efter diskussion, prioritera arbetet med att förbättra informationen
bland annat via hemsidan samt att försöka förverkliga de förslag på åtgärder som framkommit inom ramen för projektet ”Förenkla helt enkelt”.
7. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Beslut att, med stöd av 1 § förordningen
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, bevilja statligt bidrag med
max 50 %, dock högst 872 tkr, till naturvårdsprojektet sjön Östen. (KS 2014/33)
8. Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson. Notat från möte kring LONAprojekt Östen den 24 juni 2015. (KS 2014/33)
9. Statens offentliga utredningar, Delegationen för unga till arbete. Information från Delegationen för unga till arbete (Dua) om möjligheterna att ansöka om samverkansmedel. (KS 2015/260)
10. Vänerns vattenvårdsförbund. Vänertelegrammet nr 2/juni 2015.
11. Migrationsverket. Information om att Migrationsverket kommer att öppna ett boende
för asylsökande i Hasslerör (Vallby). (KS 2014/308)
12. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Information om att Riksantikvarieämbetet har
överklagat Länsstyrelsens beslut den 5 juni 2015, dnr 432-15742-2013, om att inte
byggnadsminnesförklara Vänershofshallen inom fastigheten Nya staden 2:1 i Mariestads kommun. (KS 2012/395)
13. Trafikverket Investering väst. Information om naturvärdesinventering med anledning
av ombyggnad av E20 förbi Mariestad till 2-fältsväg.
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14. Migrationsverket. Information om anvisningsläget för mottagande av enskommande
barn. (KS 2014/434)
15. Lööf Foundation/Johan Magnusson. E-post ställt till kommunstyrelsen i vilket styrelsen
tillfrågas om Mariestads kommun vill vara med och stödja ”Välgörenhetsgalan till förmån för Nepal”. Galan genomförs den 2 oktober 2015 på Jubileumsteatern i Mariestad.
Beslut
Mariestads kommun väljer att inte deltaga vid ”Välgörenhetsgalan till förmån för Nepal”.
Motiveringen till beslutet är att det inte överensstämmer med kommunallagen att finansiera välgörenhetsprojekt i andra länder. Mariestads kommun kan dock vara behjälplig med
att diskutera kostnaderna för hyran av Jubileumsteatern.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Expedieras till:
Lööf Foundation/Johan Magnusson
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Inbjudningar
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1. Miljöresurs Linné, Växjö kommun m.fl. Inbjudan till konferensen ”Refarm Europé –
urban food” den 10-11 september 2018 i Växjö.
2. SABO, Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till konferensen ”Nyttan med
allmännyttan” den 29-30 september 2015 i Stockholm.
3. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan att delta som fokuskommun i projektet
Processtöd för kommunal risk- och sårbarhetsanalys. (KS 2015/257)
4. Skaraborgs kommunalförbund, Tillväxtverket m.fl. Inbjudan till konferensen ”Hållbar
samhällsplanering – perspektiv på stad och land” den 1 oktober 2015 i Skara.
5. Sparbanksstiftelsen Alfa. Inbjudan till konferensen ”250 möjligheter som vill belysa urbaniseringen ur ett landsbygdsperspektiv” den 1-2 september 2015 i Jönköping.
6. Avesta kommun. Inbjudan till konerensen ”Avgiftsfri kollektivtrafik som tillväxtfaktor”
den 17-18 september 2015 i Avesta.
7. Västra Götalandsregionen. Inbjudan att delta i nätverket ”Tillsammans kan vi få fler att
resa hållbart”.
8. Sustainability Circle, Studentkåren vid Högskolan Väst. Inbjudan till konferensen
”Hållbarhet – Karriär, starta eget eller ”bara” rädda världen” den 9 oktober 2015 i
Trollhättan.
9. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till konferensen ”Plats för fler! En dag
om bostadsfrågor” den 26 november 2015 i Göteborg.
10. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till ”Trafik- och gatudagarna” den 19-20
oktober 2015 i Stockholm.
11. Mariestads fyrsällskap. Inbjudan till ”Internationella fyrdagen” den 16 augusti 2015, vid
fyren Snappudden övre, Mariestad.
Marianne Kjellquist (S) representerar Mariestads kommun vid evenemanget.
12. Avesta kommun. Inbjudan till konferensen ”Avgiftsfri kollektivtrafik som tillväxtfaktor” den 17-18 september 2015 i Avesta.
13. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till fortsatt dialog om natubruksskolornas utveckling i Västra Götaland den 18 augusti 2015 i Göteborg.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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KS 2014/433

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Kommunstyrelsen vill uppmärksamma socialnämnden på att besparingsåtgärder som verksamheten presenterar för nämnd även ska innefatta konsekvensbeskrivningar.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Med anledning av att socialnämnden uppvisade ett underskott i prognos 2 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-02 att kalla presidiet i socialnämnden för att presentera
en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans under innevarande år.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-06-09 § 129, Prognos 2 år 2015 för socialnämndens verksamheter.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2015-06-15, Besparingar med anledning av prognos 2.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Socialnämnden)
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
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KS 2015/123

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska ompröva beslut att
tillstyrka ansökan om att uppföra en vindkraftpark i Västra Kinneskogen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på revideringen av vindbruksplanen
Bakgrund

Totalt har 18 personer i separata medborgarförslag föreslagit att kommunfullmäktige i Mariestads kommun ska ompröva sitt beslut den 2014-06-14, och istället använda sitt veto mot
ansökan från Vasa Vind AB enl. 9 kap. miljöbalken om miljöfarlig verksamhet, att i Västra
Kinneskogen uppföra en vindkraftpark samt att kommunen tar bort området Västra Kinneskogen ur vindbruksplanen. Ärendet överlämnades till miljö- och byggnadsförvaltningen
för beredning.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 att tillstyrka ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, daterad 2014-06-05 med tillhörande bilagor, till vindkraftpark med max tolv verk
inom området Västra Kinneskogen i Mariestads kommun.
Samtliga medborgarförslag hänvisar till det medborgarförslag som insänts av Per-Anders
Akersten. I detta medborgarförslag redogörs för de orsaker som ska ligga till grund för
kommunfullmäktiges omprövning av tidigare beslut. De argument som framförs för att
kommunen ska ompröva sitt beslut är i huvudsak frågeställningar som ligger inom länsstyrelsens ansvarsområde.
Området Västra Kinneskogen är mål för Vasa Vinds tillståndsansökan om 12 vindkraftverk.
Parken är tillståndspliktig enligt miljöbalken och samtliga miljökonsekvenser prövas av
Länsstyrelsen Västra Götalands läns miljöprövningsdelegation. Kommunens roll sträcker sig
till att tillstyrka eller avstyrka etableringen, ibland känt som ”veto- rätten”. Det är kommunens angelägenhet att upprätta en översiktsplan/vindbruksplan som bl.a. ska utgöra underlag vid beslut om tillstyrkan/avstyrkan i beslutade områden. Detta förtydligats i Energimyndighetens ”Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk” ER2015:05.
Exempel på miljökonsekvenser som är länsstyrelsens ansvar är buller, kemikalier, fågelrelaterade miljökonsekvenser, efterbehandlingsplan, säkerhet m.m. Länsstyrelsen sitter inne
med kompetensen att avgöra i dessa frågor för varje enskild etablering. Det är olämpligt att i
den kommunala tillstyrkan/avstyrkan avgöra i frågor inom länsstyrelsens ansvarsområde.
Länsstyrelsen har också till uppgift att göra en aktualiseringsprövning varje mandatperiod av
översiktsplanen, där vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg. Därmed bedömer länsstyrelsen
om planen fortfarande är tillräcklig.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-06 att återremittera ärendet.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Medborgarförslag från Eva Alnemar, Per-Anders Akersten, Barbro och Sven Hansson, Nicolai Stabla, Inga Högberg, Arvid Bergheden, Hans Bergheden, Josefine Larsson och Peter
Hill, Franziska Kramm, Maj-Lis och Ingvar Dahlin, Ingeborg Eckström, Johannes Eckström, Katarina och Yngve Larsson, Steen Andersen samt Stig Arne Karlsson om att kommunfullmäktige i Mariestads kommun ska ompröva sitt beslut den 2014-06-14, och istället
använda sitt veto mot ansökan från Vasa Vind AB enl. 9 kap. miljöbalken om miljöfarlig
verksamhet, att i Västra Kinneskogen uppföra en vindkraftpark samt att kommunen tar
bort området Västra Kinneskogen ur vindbruksplanen.
Skrivelse upprättad av miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson 2015-04-28, Information om
handläggning av tillståndspliktiga vindkraftparker, Utlåtande från miljö- och byggnadsförvaltningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson)
(Eva Alnemar, Sidländet 2 i Mariestad)
(Per-Anders Akersten, Fjäll Eriksrud 2 i Mariestad)
(Barbro och Sven Hansson, Äskekärr Kyrkbacken 5 i Mariestad)
(Nicolai Stabla Äskekärr Älekärr 1 i Mariestad)
(Inga Högberg, Äskekärr Tallbacka 1 i Mariestad)
(Arvid Bergheden, Fjäll 2 i Mariestad)
(Hans Bergheden, Fjäll i Mariestad)
(Josefine Larsson och Peter Hill, Äskekärr Älekullen i Mariestad)
(Franziska Kramm, Äskekärr Älekärr 1 i Mariestad)
(Maj-Lis och Ingvar Dahlin, Högarud Hästhagen 3 i Mariestad)
(Ingeborg Eckström, Fjäll Söräng 1i Mariestad)
(Johannes Eckström, Fjäll Söräng 1i Mariestad)
(Katarina och Yngve Larsson, Rosendalsgatan 6 i Mariestad)
(Steen Andersen, Sörmossen 3939 i Mariestad)
(Stig Arne Karlsson, Högarud Hästhagen 1 i Mariestad)
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KS 2014/448

Beslut om antagande:
Detaljplan för kv. Målaren, Grangärdet, Mariestad centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar förslaget till ändring av detaljplanen för kv. Målaren, Grangärdet,
Mariestad centralort.
Bakgrund

Thord och Christina Falkerstedt inkom 2014-12-01 med ansökan om planbesked avseende
fastigheten Målaren 6. Fastighetsägarna avser stycka av tomten och möjliggöra nybyggnation av enbostadshus. Då fastigheten omfattas av fastighetsplan T216 från 1951-07-05 är inte
detta möjligt utan detaljplaneändring. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-0204 att meddela positivt planbesked för kv. Målaren, Grangärdet, Mariestad centralort samt
att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan.
Förslag till ändring av detaljplan genom tillägg för kv. Målaren innebär endast att fastighetsplanerna T216 och T442, för kv. Målaren upphävs. Detaljplanen syftar inte till att ändra
några andra planbestämmelser vilket innebär att stadsplanen för Mariestad, upprättad 1924
fortsätter gälla.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-03-25 att ställa ut förslag till ändring av
detaljplan för kv. Målaren, Grangärdet, Mariestad centralort för samråd enligt standardförfarande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-20 att ställa ut förslaget till ändring av
detaljplan för kv. Målaren, Grangärdet, Mariestad centralort för granskning enligt standardförfarande.
Planen har varit utställd för granskning under perioden 26 maj till och med 19 juni 2015 då
den har varit utskickad till ett flertal remissinstanser och funnits tillgänglig i Stadshuset samt
på kommunens hemsida. Efter granskningstiden har inkomna synpunkter sammanställts
och kommenterats i ett granskningsutlåtande.
De synpunkter som har inkommit under granskningstiden har inte gett upphov till några
förändringar av planhandlingarna.
Stadsplaneavdelningen gör bedömningen att ett upphävande av gällande fastighetsplan för
kv. Målaren och vidare avstyckning och fastighetsbildning för nybyggnation är positivt.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Jenny Olausson 2015-06-30, Beslut om antagande gällande förslag till ändring av detaljplan för kv. Målaren, Grangärdet, Mariestads centralort.
Justerandes signatur
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Ändring av detaljplan för kv. Målaren, Mariestads centralort, Mariestads kommun, Granskningsutlåtande upprättat av sektor samhällsbyggnad i juni 2015.
Ändring av detaljplan för kv. Målaren, Mariestads centralort, Mariestads kommun, Särskilt
utlåtande upprättat av sektor samhällsbyggnad i maj 2015.
Ändring av detaljplan för kv. Målaren, Mariestads centralort, Mariestads kommun, Plankarta
med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
(Planarkitekt Jenny Olausson)
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Beslut om antagande:
Planprogram för Sund handels- och industripark, Mariestad centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till planprogram för Sund handels- och
industripark, Mariestad centralort.
Bakgrund

Mariestads kommun har förvärvat del av fastigheten Sund 1:1 i syfte att utveckla området
för industri, handel, hantverk och motsvarande verksamheter. Parallellt har Vägverket Region Väst genomfört ett förstudiearbete för utbyggnad av E20 till fyrfältsväg/motorväg.
Dessa förutsättningar föranleder att det är viktigt att planera och ge förslag till hur området
ska disponeras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-09-14 att ställa ut förslag till planprogram
för Sund handels- och industripark för samråd enligt normalt planförfarande.
Programmet har varit föremål för samråd under tiden 14:e september till och med 14:e oktober 2011 då den varit utskickad till ett flertal olika remissinstanser och funnits tillgänglig i
Stadshuset samt på kommunens hemsida. Efter samrådstiden har inkomna synpunkter sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse och programhandlingarna reviderats.
Inkomna synpunkter har gett upphov till följande förändringar; föreslagna ”gröna verksamheter” tydliggörs till att inte utgöras av byggnadsvolymer, område med dåliga markförhållanden förtydligas på illustrationskartan och plushöjder har satts ut. Andra större förändringar av programhandlingen som inte varit resultatet av samrådet föreslås vara; föreslagen
bro över Tidan tas bort och en solcellspark föreslås kunna upprättas inom området. Programhandlingarna har även kompletterats med stycke om kommunala styrdokument och
styckena kring strandskydd och farligt gods har förtydligats.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Jenny Olausson 2015-06-30, Beslut om antagande gällande planprogram för Sund handels- och industripark, Mariestads centralort.
Program för Sund handels- och industripark, Mariestads centralort, Mariestads kommun,
Samrådsredogörelse upprättad av sektor samhällsbyggnad i juni 2015.
Program för Sund handels- och industripark, Mariestads centralort, Antagandehandling
upprättad av sektor samhällsbyggnad i juni 2015.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Planarkitekt Jenny Olausson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 304

KS 2015/151

Beslut om samråd:
Detaljplan för norra delen av Ladukärrsområdet, Mariestad centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att upprättat förslag till detaljplan för norra delen
av Ladukärrsområdet, Mariestad centralort, blir föremål för samråd enligt standardförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-04-08 stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för norra delen av Ladukärrsområdet, Mariestad centralort. Syftet
ska vara att möjliggöra mindre tillbyggnader t.ex. uterum och garage.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har uppmärksammat stadsplaneavdelningen på behovet
av en översyn av gällande stadsplaner för kvarteren Orren, Tofsmesen, Blåmesen, Tjädern,
Domherren, Morkullan, Sparven och Talgoxen i norra delen av Ladukärr, Mariestad centralort. Bland de boende i villakvarteren efterfrågas möjlighet för tillbyggnader, främst uterum och garage, vilket inte tillåts i gällande stadsplaner.
Stadsplaneavdelningens ställningstagande
Gällande stadsplaner innebär att området är hårt reglerat och att det i dagsläget, i princip,
inte medges möjlighet för några tillbyggnader. Med anledning av den hårda regleringen bedömer stadsplaneavdelningen att det finns ett behov av ändring av gällande stadsplaner för
att kunna möta efterfrågan på tillbyggnader hos de boende i området.
Detaljplanen föreslås upprättas med standardförfarande då den inte bedöms stå i konflikt
med kommunens översiktsplan eller länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas vidare inte
medföra betydande miljöpåverkan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Jenny Olausson 2015-06-30, Beslut om samråd gällande detaljplan för norra delen av Ladukärrsområdet,
Mariestads centralort.
Detaljplan för norra delen av Ladukärrsområdet, Mariestads centralort, Samrådshandling
upprättad av sektor samhällsbyggnad i juni 2015.
Detaljplan för norra delen av Ladukärrsområdet, Mariestads centralort, Behovsbedömning
för MKB.
Detaljplan för norra delen av Ladukärrsområdet, Mariestads centralort, Plankarta med planbestämmelser.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 304 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Jenny Olausson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 305

KS 2015/98

Förstudie av ett nytt äldreboende i centralorten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen överlämnar förstudien till projektgruppen för ett nytt äldreboende för
kompletterande utredningar och en samlad bedömning avseende lokalisering, omfattning,
utformning, ekonomi, möjlighet att ställa om befintliga särskilda boenden m.m.
Projektgruppen ska kontinuerligt återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bakgrund

I ”Plan för äldreomsorgen i Mariestads kommun” som antogs av kommunfullmäktige 200711-26 beslutades om en fortsatt avveckling i särskilt boende. Men det konstaterades också
att andelen 80 år och äldre kommer att öka under perioden 2015-2025 varför det kan antas
att behovet av särskilt boende i framtiden kommer att öka. I planen finns angivet att ett nytt
äldreboende med 50-60 lägenheter bör byggas inom tätorten och stå klart någon gång mellan 2015- 2020.
Socialnämnden gav sektor stöd och omsorg i uppdrag att utreda behovet av särskilt boende.
Utredningen visar på Mariestads kommun har ett underskott av bostäder som föreskrivs i
socialtjänstlagen 5 kap. 5 §:
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver stöd och
hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver stöd.
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan
lättåtkomlig service ska ges.
Mot bakgrund av den genomförda förstudien beslutade socialnämnden 2015-06-09 att föreslå kommunstyrelsen att starta projektering för ett nytt äldreboende
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-06-09 § 134, Behovsanalys/förstudie till särskilt
boende/trygghetsboende för äldre.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2015-05-15, Behovsanalys/förstudie till särskilt boende/trygghetsboende för äldre.
Förstudie upprättad av utredare Marianne Iwarson 2015-05-18, Behovsanalys/förstudie till
särskilt boende/trygghetsboende för äldre.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Socialnämnden, Fastighetsavdelningen)
(Kommunchef Lars Arvidsson), (Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Utredare Marianne Iwarson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 306

KS 2015/280

Obligatoriska kommungemensamma internkontrollpunkter 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till obligatoriska kommungemensamma internkontrollpunkter för år 2016.
Bakgrund

Enligt reglementet för intern kontroll, ska samtliga nämnder inför varje nytt verksamhetsår
anta en internkontrollplan. Internkontrollplanens olika granskningsområden väljs med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys.
Kommunstyrelsen har enligt reglementet även möjlighet att komplettera nämndernas planer
med obligatoriska internkontrollpunkter som gäller för samtliga nämnder.
Ett förslag på sex obligatoriska kommungemensamma internkontrollpunkter för år 2016 har
framarbetats utifrån bedömning av granskningsområden av särskild vikt med tillhörande risk.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Stefan Wallenå samt controller Håcan
Lundqvist 2015-06-11, Obligatoriska kommungemensamma internkontrollpunkter 2016.
Förslag till obligatoriska kommungemensamma internkontrollpunkter 2016.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Chef sektor ledning/Stefan Wallenå)
(Chef sektor utbildning/Katarina Lindberg)
(Chef sektor stöd och omsorg/Lotta Hjoberg)
(Chef sektor samhällsbyggnad/Teknisk chef/Kristofer Svensson)
(Kulturchef/Maria Henriksson)
(Avdelningschef/Annika Kjellkvist)
(Miljö- och byggnadschef/Lars Sylvén)
(Lönechef/Arvo Niiholm)
(IT-chef/Ove Frid)
(Controller/Håcan Lundqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 307

KS 2015/281

Avtal med Nordea gällande derivattransaktioner
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner att avtal tecknas med Nordea gällande derivattransaktioner.
Bakgrund

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen godkänna de motparter som avtal
med derivatinstrument får slutas med. Derivatinstrument får endast användas under förutsättning att det finns en underliggande position som ska räntesäkras till exempel ett underliggande lån. I finanspolicyn framgår även vilka derivatinstrument som är tillåtna för att
hantera ränterisker.
Derivattransaktioner är en form av värdepapper exempelvis swappar där man säkerställer
förutsättningarna för en angiven period och/eller tidpunkt i framtiden. För derivat finns ett
kontrakt med två parter. De transaktioner som sker kopplat till ett kontrakt är debiteringar
för en angiven period där avräkning sker mot över eller undervärde mot kontraktet.
Kommunen har sedan många år ett avtal med Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) gällande derivattransaktioner. Nu bedömer ekonomichefen det som intressant att även ha möjlighet att göra affärer med Nordea. Avtalet är ett ramavtal som ger möjlighet att handla med
Nordea men innebär ingen skyldighet. Ekonomichefen återrapporterar eventuella affärer
enligt finanspolicyn i samband med delårs- och årsbokslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2015-06-12, Avtal med Nordea gällande
derivattransaktioner.
Förslag till avtal med Nordea gällande derivattransaktioner.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 308

KS 2015/251

Nyetablering av verksamhetslokaler för Blackgårdens förskola vid
Tidavads skola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar om direktköp av moduler vid nybyggnation av Blackgårdens förskola i Tidavad i anslutning till Tidavads skola.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen ska redovisa driftkostnad och avskrivningstid för nybyggnationen.
3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag till hur
Blackgården ska nyttjas då den tomställts.
Bakgrund

Utbildningsnämnden har givit utbildningschefen i uppdrag att utreda framtida behov av
platser inom förskolan med utgångspunkt från demografi och struktur i syfte att tillgodose
lagstiftningens krav.
Blackgårdens förskola är undermålig för förskoleverksamhet. Kök, ventilation samt toaletter
bör åtgärdas omgående. På Tidavads skola finns utrymme för en god utomhusmiljö för
barn och elever. För att möta platsbehovet i Tidavad bör förskolan bestå av 60-70 platser
motsvarande fyra avdelningar.
En kalkyl för nybyggnation av Blackgårdens förskola med placering i anslutning till Tidavads
skola, samt en förfrågan till leverantör av direktköpta moduler, har gjorts av fastighetsavdelningen. Vid nybyggnation beräknas hyreskostnaden, efter en investering om ca 25 miljoner
kr, uppgå till ca 1 700 tkr/år. Vid direktköp beräknas hyreskostnaden, efter en investering
med ca 15 miljoner kr, uppgå till ca 1 400 tkr/år. En hyresökning finns inte i befintlig budgetram. I budgetramen för år 2015 finns en hyreskostnad för Blackgården om 390 tkr/år.
Utbildningsnämnden beslutade 2015-06-09 att föreslå kommunstyrelsen besluta om direktköp av moduler istället för nybyggnation av Blackgårdens förskola i Tidavad i anslutning till
Tidavads skola.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-06-09 § 107, Ombyggnation förskolorna
Blackgården och Österåsen.
Skrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg, chefen för förskola och pedagogisk omsorg Anna-Karin Yséus samt ekonom Pia Svartén 2015-05-11, Nybyggnation/direktköp Blackgårdens förskola, ombyggnation Österåsens skola.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 308 (forts.)
______________________________________________________

Skrivelse, inklusive ekonomisk kalkyl, upprättad av fastighetschef Bo Theorén 2015-05-11,
Utredning om tillbyggnad vid Tidavads skola som ska ersätta Blackgården, samt ombyggnation av Österåsen.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Utbildningschef Katarina Lindberg)
(Chefen för förskola och pedagogisk omsorg Anna-Karin Yséus)
(Ekonom Pia Svartén)
(Fastighetschef Bo Theorén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 309

KS 2014/318

Medborgarförslag om att sänka borgensavgiften för Mariehus AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund

Ann och Helena Söreklev, Mariegärdes väg 19 samt Mariegärdes väg 21, i Mariestad har var
för sig inkommit med medborgarförslag i vilka de föreslår att Mariestads kommun ska
minska borgensavgiften för Mariehus AB till 0,2 procent. Motiveringen till medborgarförslaget är att borgensavgiften höjer hyrorna för Mariehus lägenheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 att återremittera ärendet för att komplettera beslutsunderlaget så att det tydligt framgår hur borgensavgiften har fastställts.
Sedan år 2011 är alla kommuner skyldiga enligt lag att ta ut marknadsmässiga borgensavgifter från sina bostadsbolag. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar. Kommunfullmäktiges tidigare beslut (Kf §
2012/140) innebar att en borgensavgift med 40 räntepunkter tas ut från den 1 juli 2011.
I samband med drift-och investeringsbudget för år 2014 beslutade kommunfullmäktige
2013-11-11 att höja borgensavgiften för bolagen till 60 räntepunkter (0,6 procent). Om borgensavgiften sänks riskerar detta att klassas som otillåtet statsstöd. Bevisbördan att kraven
inte ställs för lågt ligger på kommunen.
Borgensavgiften föregicks av en grundlig utredning med stöd av både kommunens jurist
och Lars Björnson, tidigare skatteexpert på Sveriges kommuner och Landsting. Bolagets
årsredovisningar, samtliga låneavtal och ingångna borgensåtaganden utgjorde underlag. Syftet var att ta hänsyn till vad som är en väl avvägd marknadsmässig avgift som varken är för
hög eller för låg. I utredningen framgick att den lägsta avgift som kan tas ut är 30 punkter.
Det är dock få bolag där avgiften kan sättas så lågt. Det förutsätter bland annat bästa marknadsläge, kort borgensåtagande, ett välkonsoliderat bolag och låg belåningsgrad. Utifrån
denna bas på 30 punkter ska påslag göras för bland annat sämre marknadsläge, för längre
borgensåtagande än ett år, för hög belåningsgrad/låg soliditet.
Mariehus VD var involverad i arbetet och bereddes möjlighet att påvisa att bolaget kunde
belåna hyresfastigheterna med bättre villkor med pantbrev. Detta hade kunnat motivera en
lägre avgift men några sådana handlingar uppvisades aldrig.
Slutsatser
Ekonomichefens slutsats är att, utifrån den samlade bedömningen då var kommunens beslut om att ta ut 60 punkter väl avvägt. De beslutade punkterna kunde inte, då de beslutades, anses överstiga marknadsmässig nivå.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 309 (forts.)
______________________________________________________

Medborgarförslaget gör gällande att hyresnivåerna är beroende av vilka kostnader som detta
allmännyttiga bolag har. Så var det före år 2011 då allmännyttan var hyresnormerande och
bedrevs utifrån en långsiktig självkostnadsprincip. Så är det inte numera då bolagen ska drivas utifrån en långsiktig vinstmaximeringsprincip på samma sätt som motsvarande privata
bostadsaktiebolag.
Kommunstyrelsen har alltid möjligheten att ge ett nytt uppdrag att se över avgiftsnivån för
borgen utifrån de kreditmarknadsförutsättningar som finns idag.
Ekonomichefen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Ann och Helena Söreklev i vilka de föreslår att Mariestads kommun
ska minska borgensavgiften för Mariehus AB till 0,2 procent.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2015-06-15, Medborgarförslag om att
sänka borgensavgiften för Mariehus AB.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2015-01-29, Svar på medborgarförslag om
sänkning av borgensavgiften för Mariehus AB.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ann Söreklev)
(Helen Söreklev)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)
(Mariehus AB)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 310

KS 2015/206

Synpunkter på revisionsrapporten Samverkan och insatser mot
arbetslöshet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter på revisionsrapporten avseende samverkan
och insatser mot arbetslöshet i enlighet med förslag upprättat av sektorchefen för stöd och
omsorg samt biträdande arbetsmarknadschefen.
Bakgrund

Kommunrevisonen har givit PwC i uppdrag att granska samverkan och insatser mot arbetslöshet. Syftet med granskningen var att undersöka om kommunstyrelsen säkerställer att arbetsmarknadsåtgärder bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.
PwC bedömer att det skett en stor positiv förändring i jämförelse med tidigare organisation.
Arbetsmarknadsenheten har idag ett tydligare uppdrag och mål.
PwC rekommenderar att det säkerställs att den nya organisationen implementeras fullt ut
och att man fastställer mätbara kvalitativa mål.
Detta arbete pågår ständigt i verksamheten då omständigheterna i samverkansprocessen med andra aktörer
också ständigt förändras och utvecklas.
Enligt PwC bör en fastställd delegeringsordning ligga till grund för att säkerställa en tydlig
styrning, minskad risk för felaktig hantering och goda uppföljningsmöjligheter.
Kommunstyrelsen kommer att komplettera kommunstyrelsens delegationsordning med arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
Efterhand som AME:s nya organisation kommer på plats bedömer PwC att det är viktigt att
samverkansarbetet utvecklas både internt och externt med företag och andra organisationer.
Arbetsmarknadsenheten och individ och familjeomsorgens vuxenenhet utvecklar samverkan för att nå än
bättre resultat för individen att uppnå en egen försörjning. Denna samverkan är en förutsättning för ett positivt resultat för den enskilde, dennes närstående och samhället i stort. Även samverkan och samarbete med
externa aktörer måste fortsätta att utvecklas och detta arbete pågår på olika sätt både genom centrala avtal
och lokala överenskommelser.
Arbetsmarknadsenheten kommer, likt andra verksamheter i kommunstyrelsens verksamhetsområde, att ingå i internkotrollplanen för kommunstyrelsen.
Underlag för beslut

Revisionsrapport upprättad av pwc i april 2015, Samverkan och insatser mot arbetslöshet,
Mariestads kommun.
Missivskrivelse upprättad av kommunrevisionen, Samverkan och insatser mot arbetslöshet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 310 (forts.)
______________________________________________________

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt biträdande
arbetsmarknadschef Joakim Stier 2015-06-23, Revisionsrapport avseende samverkan och
insatser mot arbetslöshet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunrevisionen)
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Biträdande arbetsmarknadschef Joakim Stier)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 311

KS 2015/222

Yttrande över Förslag till införande av en ny placeringsform för barn
och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun är positiv till föreslagen förändring rörande införande av ny boendeform i socialtjänstlagen.
Mariestads kommun delar uppfattningen att det inte bör vara någon skillnad i ansvaret för
socialnämnden att sörja för de placeringsformer som regleras i lag.
Mariestads kommun lämnar även nedanstående synpunkter på förslaget.
Bakgrund

Socialdepartementet har upprättat förslag till införande av ny placeringsform för barn och
unga (stödboende) i socialtjänstlagen. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig
över förslaget. Remissen har överlämnats till individ- och familjeomsorgschefen för beredning.
Mariestads kommun har sedan tidigare avgett yttrande med anledning av delbetänkande
”Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga SOU 2014:3”.
Mariestads kommun är positiv till föreslagen förändring rörande införande av ny boendeform i socialtjänstlagen. Kommunen delar uppfattningen att det inte bör vara någon skillnad
i ansvaret för socialnämnden att sörja för de placeringsformer som regleras i lag. Mariestads
kommun lämnar även nedanstående synpunkter på förslaget.
Synpunkter

6 kap 1 §
Mariestads kommun anser att det ska vara möjligt att beviljas stödboende från 15 års ålder. I
andra fall anses en 15 åring ha uppnått sådan mognad att denne t.ex. själv kan söka vissa
former av bistånd. Att beviljas Stödboende från denna ålder är lämpligt. Däremot ska inte
insatsen kunna beviljas mot vårdnadshavares samtycke.
6 kap 2 § och 4 §
Det kan uppfattas som motsägelsefullt att det anges i § 2 att kommunen ska ansvara för att det
finns tillgång till stödboenden för barn och unga i åldern 16-20 år och som behöver vårdas och bo……
när det samtidigt anges i skälen för förslag till § 4 att vård och behandlingsbehov ska som utgångspunkt inte föreligga. Det blir tydligare och mer konsekvent uttryckt om begreppet ”vård” inte
anges beträffande ”Stödboende”.
Mariestads kommun vill även framföra att det är viktigt att det är klarlagt vem som kommer
att utöva tillsynen över Stödboenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 22
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Underlag för beslut

Skrivelse från Regeringskansliet, socialdepartementet 2015-05-18, Förslag till införande av
en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453).
Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 2015-06-30, Remissvar: Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i
socialtjänstlagen (2001:453).
______________________________________________________

Expedieras till:
Regeringskansliet, socialdepartementet
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 312

KS 2015/282

Bidrag till Byggnadsvårdens konvent
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera välkomstmiddagen vid byggnadsvårdens konvent den 30 september till 2 oktober 2015 med 30 tkr. Kostnaden belastar
kommunstyrelsens medel till förfogande innevarande år.
Mariestads kommun ska representeras av kommunfullmäktiges ordförande Jan Wahn (C).
Bakgrund

Byggnadsvårdens konvent är en mötesplats där alla som arbetar med byggnadsvård kan träffas,
lära av varandra och knyta kontakter. En mötesplats där forskning, företag, föreningar och
offentliga aktörer tillsammans utvecklar området och genom samverkan påverkar samhällsbyggandet i stort genom bättre kunskap om kulturvärden, beprövade material och tekniker.
Konventet lockar över 400 deltagare och äger rum på Jubileumsteatern i Mariestads kommun. Konventet arrangeras av Riksantikvarieämbetet, Västarvet, Hantverkslaboratoriet och
Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
Hantverkslaboratoriet har gjort en muntlig förfrågan till Mariestads kommun om denna vill
vara värd för välkomstmiddagen första kvällen. Byggnadsvårdens konvent är en aktivitet
som dockar väl in i Vision 2030 och bidrar till att stärka Mariestad som mötesplats, men
även som trädgårds- och hantverksstad. Dacapo Mariestad, kommunens eget lärcentrum
stöttar konventet genom att erbjuda information om konventet samt att ta emot bokningar
via Dacapos hemsida.
Summan som ansöks av Mariestads kommun värd för välkomstmiddagen första kvällen
uppgår till 30 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för Dacapo Mariestad Maria Henriksson 2015-06-29, Bidrag
till Byggnadsvårdens konvent 30 september till 2 oktober.
Preliminärt program Byggnadsvårdens konvent
www.dacapomariestad.se
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för Dacapo Mariestad Maria Henriksson
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson
Kommunfullmäktiges ordförande Jan Wahn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 313

KS 2015/262

Budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst åren 2016-2018
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun godkänner upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst åren 2016-2018.
Mariestads kommun förutsätter att förmedlingskontoret i Mariestad även i framtiden ska
vara etablerat i kommunen och utvecklas.
Bakgrund

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst åren 2016-2018. Förslagen har översänts till deltagande
kommuner för samråd. Underlaget har beretts av redovisningschef Lars Bergqvist.
Redovisningschefen har inga synpunkter på förslaget till budget och verksamhetsplan för
Tolkförmedling Väst åren 2016-2018. Budgeten är i enlighet med självkostnadsprincipen i
balans och en prisjustering har gjorts under år 2015 för att anpassa utfallet mot prognostiserat utfall år 2015. Detta finns med i budgeten för åren 2016-2018.
Underlag för beslut

Förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst åren 2016-2018.
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-06-23, Svar på remiss daterad
2015-06-18 på förslag till budget och verksamhetsplan 2016-2018 i Tolkförmedling Väst.
Diarienr: KS 2015:262.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tolkförmedling Väst)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 314

Dialogmöte med kommunrevisionen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar dialogen.
Bakgrund

Kommunrevisorerna har begärt att få träffa kommunstyrelsens arbetsutskott som en del av
ansvarsutövandeprocessen. Vid mötet diskuteras bl.a.
-

Ekonomiskt utfall år 2015 för hela kommunen, de kommunala bolagen samt kommunstyrelsens verksamheter.

-

Speciella händelser under 2015 som haft effekter (positiva eller negativa) för det ekonomiska resultatet.

-

Speciella åtgärder som vidtagits under året för att klara bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.

-

Kommunens budgetprocess som den upplevs av kommunstyrelsen.

-

Fördelar och nackdelar med nuvarande budgetprocess.

-

Kommunstyrelsens kommunikation med kommunfullmäktige om konsekvenserna av
tilldelad budgetram.

-

Kopplingen mellan nämndernas verksamhetsmål och tilldelad budget.

-

Kommunstyrelsens budgetuppföljning under året.

-

Kommunstyrelsens agerande vid konstaterad budgetavvikelse.

Underlag för beslut

Granskning av nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2015, Frågor till kommunstyrelsens
ledamöter.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 315

KS 2015/283

Kommunstyrelsens och arbetsutskottens sammanträdestider 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa datum och tider för kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden år 2016 enligt upprättat förslag.
Bakgrund

Administrative chefen och kommunsekreteraren lämnar följande förslag till datum och tider
för kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden under år 2015:
Kommunstyrelsen
Måndagar klockan 14.00 i Vänersalen, Stadshuset.
11 januari

22 augusti

15 februari

12 september (delårsbokslut)

7 mars

17 oktober

11 april (prognos 1)

14 (prognos 4) och 28 november

16 och 30 maj (budget)

12 december

8 juni (prognos 2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Onsdagar klockan 8.00 i Torsö, Stadshuset.
Januari: 5 (heldag), 20 och 27 (budgetupptakt Vänersalen)
Februari: 10 (heldag) och 17 (bokslutsdag)
Mars: 2 (bolagsdag VänerEnergi) och 23
April: 6 (bolagsdag Mariehus) och 20
Maj: 4 (heldag), 18 och 25
Juni: 1 (heldag), 15 och 29 (vid behov)
Juli: Augusti: 17 (heldag)
September: 7 (heldag) och 21
Oktober: 5 (bolagsdag VänerEnergi), och 19
November: 2 (bolagsdag Mariehus) och 23
December: 7 (heldag) och 21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 315 (forts.)
______________________________________________________

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Tisdagar klockan 13.15 i Hovden, Stadshuset.
5 Januari
9 Februari (Torsö)
1 Mars
5 April
24 Maj
6 September (Torsö)
11 Oktober (Torsö)
8 November
6 December
Arbetsutskottets första sammanträde varje månad pågår hela dagen. På förmiddagen (mellan
8.00 och 12.00) behandlas ordinarie ärenden. Efter lunch behandlas närings- och tillväxtfrågor samt informations- och diskussionsärenden.
Bolagsdagar med Mariehus AB kommer att genomföras den 6 april och den 2 november.
Bolagsdagar med VänerEnergi AB kommer att genomföras 2 mars och den 5 oktober. Vid
dessa tillfällen har arbetsutskottet ett ordinarie sammanträde mellan klockan 8.00 och 12.00.
Bolagsdagarna börjar klockan 13.15 och pågår fram till ca 15.00.
Budgetupptakten den 27 januari samt bokslutsdagen den 17 februari kommer att genomföras i Vänersalen. Vid dessa tillfällen kommer inga övriga ärenden att behandlas av arbetsutskottet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg samt kommunsekreterare Malin
Eriksson 2015-07-06, Kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträdestider 2016.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Samtliga nämndsekreterare)
(Anneli Bergqvist-Gustavsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 316

KS 2015/299

Kommunstyrelsens firmateckning

__________________________________________________________
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avtal, skrivelser och övriga handlingar som kommunstyrelsen
har beslutat om ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förhinder av
denne, av 1:e vice ordföranden och kontrasigneras av kommunchef Lars Arvidsson eller vid
förhinder av denne, av chefen för sektor ledning Stefan Wallenå.
Beslutet ersätter Ks § 11/2013.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-07 (§ 11) att avtal, skrivelser och övriga handlingar
som kommunstyrelsen har beslutat om ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
eller vid förhinder av denne, av 1:e vice ordföranden och kontrasigneras av kommunchef
Lars Arvidsson eller ställföreträdande kommunchef Maria Vaziri.
Då Maria Vaziri har lämnat tjänsten som chef för sektor ledning i Mariestads kommun föreslås att kontrasignering fortsättningsvis ske av kommunchef Lars Arvidsson eller vid förhinder av denne, av chefen för sektor ledning Stefan Wallenå.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 317

KS 2015/300

Undertecknare av borgensåtaganden samt beslut om närmare villkor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) och kommunchef Lars Arvidsson
bemyndigas att på kommunstyrelsens vägnar, båda i förening, underteckna alla former av
borgensåtagande som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller på dess vägnar arbetsutskottet enligt protokoll beslutat om.
Beslutet ersätter Ks § 241/14.
Bakgrund

Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Mariestads kommun vid borgensåtaganden
som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller på dess vägnar arbetsutskottet enligt protokoll beslutat om.
Då Maria Vaziri har lämnat tjänsten som ekonomichef i Mariestads kommun föreslås att
kommunchef Lars Arvidsson bemyndigas att på kommunstyrelsens vägnar, båda i förening,
underteckna alla former av borgensåtagande som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
eller på dess vägnar arbetsutskottet enligt protokoll beslutat om.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå)
(Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 318

KS 2015/301

Undertecknande av låneförbindelser
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) och kommunchef Lars Arvidsson
bemyndigas att på kommunstyrelsens vägnar, båda i förening, underteckna alla former av
låneförbindelser som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller på dess vägnar arbetsutskottet enligt protokoll beslutat om.
Beslutet ersätter Ks § 242/14.
Bakgrund

Kommunstyrelsen ska utse undertecknare av låneförbindelser som kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller på dess vägnar arbetsutskottet enligt protokoll beslutat om.
Då Maria Vaziri har lämnat tjänsten som ekonomichef i Mariestads kommun föreslås att
kommunchef Lars Arvidsson bemyndigas att på kommunstyrelsens vägnar, båda i förening
underteckna alla former av låneförbindelser som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
eller på dess vägnar arbetsutskottet enligt protokoll beslutat om.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå)
(Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 31

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 319

KS 2015/302

Undertecknare för stiftelser med anknuten förvaltning i Mariestads
kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsens ordförande, eller förfall för denne förste vice ordförande, tecknar
firma för samtliga stiftelser som förvaltas av Mariestads kommun via anknuten förvaltning. Den sektorchef dit ärendet hör kontrasignerar.
2. Vid registrering till stiftelseregistret anges som firmatecknare kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) samt kommunchef Lars Arvidsson.
3. Firmatecknare får utse beslutsattestanter för samtliga stiftelser som förvaltas av Mariestads kommun via anknuten förvaltning.
Beslutet ersätter Ks § 243/14.
Bakgrund

Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för stiftelser med anknuten förvaltning i Mariestads kommun.
Stiftelser med tillgångar över tio basbelopp ska registreras i stiftelseregistret hos tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen Västra Götaland. Vid registrering ska bland annat firmatecknare
anges.
Då Maria Vaziri har lämnat tjänsten som ekonomichef i Mariestads kommun föreslås att
kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) samt kommunchef Lars Arvidsson
ska anges som firmatecknare vid registrering till stiftelseregistret.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå)
(Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 32

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 320

KS 2015/303

Fullmakter för bank- och plusgirokonton
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att redovisningschef Lars Bergqvist, ekonomienhetschef Jonas Eriksson, ekonomerna Pia Möller och Marie Andersson samt ekonomiassistenterna Laila Eriksson och Barbro Larsson, två i förening, ges rätt att teckna kommunens
bank- och plusgirokonton i löpande verksamhet.
Beslutet ersätter Ksau § 177/14.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-26 att ekonomichef Maria Vaziri, redovisningschef Lars Bergqvist, ekonomerna Pia Möller och Marie Andersson samt ekonomiassisterna Carin Nilsson, Laila Eriksson och Barbro Larsson, två i förening, har rätt att teckna
kommunens bank- och plusgirokonton i löpande verksamhet.
Då Maria Vaziri lämnat tjänsten som ekonomichef i Mariestads kommun och en del personalförändringar skett inom redovisningsenheten föreslås att redovisningschef
Lars Bergqvist, ekonomienhetschef Jonas Eriksson, ekonomerna Pia Möller och Marie Andersson samt ekonomiassistenterna Laila Eriksson och Barbro Larsson, två i förening, ges
rätt att teckna kommunens bank- och plusgirokonton i löpande verksamhet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2015-07-30, Fullmakter för bank- och plusgirokonton
______________________________________________________

Expedieras till:
redovisningschef Lars Bergqvist
ekonomienhetschef Jonas Eriksson
ekonom Pia Möller
ekonom Marie Andersson
ekonomiassisten Laila Eriksson
ekonomiassistent Barbro Larsson
kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 33

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 321

KS 2015/147

Motion om handlingsplan för att underlätta för barn i ekonomiskt
utsatta familjer
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Motivering:
Med utgångspunkt i skollagens krav om kostnadsfri utbildning, de regler för skolresor som
sektor utbildning antagit och tillämpar samt de riktlinjer för försörjningsstöd som socialnämnden antagit bedöms det inte finnas behov av att ta fram en särskild handlingsplan för
att underlätta för barn i ekonomiskt utsatta familjer.
Bakgrund

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion förslagit att kommunfullmäktige ska besluta
om att upprätta en handlingsplan för att underlätta för barn i ekonomiskt utsatta familjer.
Skollagen (2010:800) är tydlig i att utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola huvudsakligen ska vara kostnadsfri. Eleverna ska utan
kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.
Det får dock förekomma enstaka inslag under skolåret som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Här avses främst kostnad för färdbiljett eller mindre entréavgift till museum eller likande. En acceptabel nivå för en obetydlig kostnad har både lokalt och nationellt normerats till en nivå om högst 100 kr per elev/läsår.
Skollagen har även regler för skolresor som sektor utbildning har förtydligat i regelverket
”Regler vid skolresor” där det bland annat går att läsa att det i samband med skolresor och
liknande i enstaka fall under ett läsår kan förekomma kostnader, men att dessa avgifter är
frivilliga för elever och vårdnadshavare.
Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd ska präglas av socialtjänstens övergripande
mål som det formuleras i 1 kap §§ 1-2 i SoL, vilket bland annat innebär att barnens situation
bör uppmärksammas också då vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd hos kommunen.
Även om barnets bästa inte alltid är avgörande för vilket beslut som fattas ska det alltid beaktas, utredas och redovisas.
När det gäller försörjningsstöd och barns utsatthet finns det riktlinjer inom socialtjänsten
som beskriver hur barnets perspektiv ska beaktas och att särkskild hänsyn ska tas till minderåriga barns situation i socialtjänstens bedömningar. Inom försörjningsstödet beviljas
bland annat en fritidspeng (upp till 3000 kr/per tolvmånadersperiod) till barn och ungdomar i åk 4-9 i familjer som haft försörjningsstöd i minst sex månader under den senaste
tolvmånadersperioden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 34

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 321 (forts).
______________________________________________________

Den sammantagna bedömningen är att det idag finns flera aktuella styrdokument för hur
barns situationer kan stärkas genom kommunens agerande, både i skolan och i familjerna.
Behov av en särskild handlingsplan för detta ändamål anses inte nödvändig.
Underlag för beslut

Motion om handlingsplan från Marie Engström Rosengren (V), 2015-03-30
Skrivelse upprättad av chefen för IFO Anette Karlsson, utbildningschef Katarina Lindberg
samt socialchef Lotta Hjoberg 2015-06-23, Remissvar angående motion om handlingsplan
för att underlätta för barn i ekonomiskt utsatta familjer
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(chefen för individ och familjeomsorgen Anette Karlsson)
(chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg)
(Marie Engström Rosengren)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 35

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 322

KS 2015/304

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning avseende
ekonomichefens ansvar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen övertar rätten att fatta beslut med stöd av
delegerad beslutanderätt i ekonomichefens ställe till dess att en ny ekonomichef anställts.
Bakgrund

I kommunstyrelsens delegationsordning har ekonomichefen rätt att fatta beslut med stöd av
delegerad beslutanderätt i följande ärenden:
-

(23) Bevilja lån för gatukostnader och anslutningsavgifter för vatten och avlopp.

-

(24) Nedsättning, dödning, sammanförning och relaxation av inteckningar samt utbyte
av pantbrev liksom andra därmed jämförbara åtgärder.

-

(25) Efter beslut av kommunfullmäktige om borgen för visst kapitalbelopp, slutligt
godkänna övriga villkor för borgensåtagandet.

-

(29 Ren verkställighet) Verkställa upplåning inom av kommunfullmäktige beslutade
ramar och utföra sådana medelplaceringar som det enligt strategin för medelplacering
ankommer på ekonomichefen att utföra.

Då tjänsten som ekonomichef är vakant föreslås att kommunchefen övertar rätten att fatta
beslut med stöd av delegerad beslutanderätt i ovanstående ärenden till dess att en ny ekonomichef anställts.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 323

Närings- och utvecklingsfrågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Landsbygdsstrategin

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-20 att remittera Landsbygdsstrategi för
Mariestads kommun 2015-2025 till samtliga partier i kommunfullmäktige. Remissyttrandena
skulle vara projektsamordnare Anders Johansson tillhanda den 10 juni. Arbetsutskottet gav
även projektsamordnare Anders Johansson i uppdrag att revidera siffermaterialet under rubrikerna ”Jord- och skogsbruk” samt ”Yrkesfiske” innan underlaget skickas på remiss.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-06-17 kommunchefen i uppdrag att genomföra
de revideringar i landsbygdsstrategin som arbetsutskottet tidigare beslutat. Strategin skulle
därefter återigen skickas till de politiska partierna i kommunfullmäktige på remiss. Remisstiden skulle vara fyra veckor.
Näringslivschef Mats Widhage samt projektledare Anders Johansson informerar hur strategin är strukturerad och vad den innefattar.
Arbetsutskottet diskuterar innehållet i strategin.
______________________________________________________

Näringslivsgala

Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson samt näringslivschef Mats Widhage informerar om
näringslivsgalan som genomfördes i maj månad.
Arbetsutskottet diskuterar omfattningen av kommunens framtida engagemang i näringslivsgalan.
______________________________________________________

Maritima dagen

Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson samt näringslivschef Mats Widhage informerar om
Maritima dagen som genomfördes i maj månad.
Arbetsutskottet diskuterar evenemangets eventuella genomförande år 2016.
______________________________________________________

Bomässa

Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson samt näringslivschef Mats Widhage informerar om
att det ska genomföras en ”Bodag” under vecka 8. Ärendet återkommer för beslut då ett
förslag till avtal upprättats.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 37

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 323
______________________________________________________

Skyltar längs E20

Näringslivschef Mats Widhage informerar att förfrågningsunderlag för skyltar längs E20 är
utskickat till intresserade entreprenörer.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-12

Sida 38

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 324

Information på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Bertha Petterssons stiftelse

Arbetsutskottet diskuterar Kammarkollegiets handläggning av stiftelsens begäran om permutation samt kommunens eventuella framtida engagemang i fastigheten.
______________________________________________________

Ekonomichefsfunktionen

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om bemanning och uppdrag inom ekonomichefsfunktionen. En internrekrytering av ny ekonomichef kommer att påbörjas i nästa vecka.
Anställning av ny ekonomichef kommer att ske i samverkan med arbetsutskottet.
______________________________________________________

Sjölyckan

Arbetsutskottet diskuterar förestående försäljningar av tomter inom Sjölyckan (kv. Östen
och kv. Vristulven). Informationsmöte för tomtkön kommer att genomföras den 18 augusti
i Stadshuset.
______________________________________________________

Energisparpaketet

Arbetsutskottet diskuterar tidigare beslutade ombyggnationer på Vadsbogymnasiet i syfte att
energieffektivisera.
______________________________________________________

Skollokalutredningen

Arbetsutskottet uppmärksammar kommunchefen på att det uppstått skilda uppfattningar
avseende en andra hoppgrop i samband med nybyggnationen av en ny F-6 skola. Kommunchefen ska kommunicera frågan med berörda parter.
______________________________________________________

Uthyrning Underhållsplan för lekplatser

Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik informerar om att ett program för lekplatser håller på att beredas. Ärendet är färdigställt för politisk behandling inom kort.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) betonade att programmet även ska innefatta lekplatserna i kransorterna.
______________________________________________________
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______________________________________________________

Underhållsplan för fastigheter

Arbetsutskottet framför önskemål om att det ska upprättas en tydlig underhållsplan för
kommunens fastigheter som kan/ska ligga till grund för partiernas budgetförslag och kommunfullmäktiges budgetbeslut.
______________________________________________________

Återbetalning av ersättning för förlorad arbetsförtjänst KS 2015/294

Ordförande Johan Abrahamsson (M) informerar om att det inkommit ett medborgarförslag
i vilket förslagsställaren föreslår/kräver att Sture Pettersson ska återbetala 100 tkr till Mariestads kommun, att användas till utsmyckning av parker m.m. förslagsställaren kräver även
att framställan (medborgarförslaget) ska tillställas kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutar att personalchefen ska upprätta en skrivelse till Sture Pettersson i
vilken han uppmanas att skriftligt motivera sitt ställningstagande avseende kommunstyrelsens beslut i vilket han uppmanas att återbetala den ersättning för förlorad arbetsförtjänst
som han inte varit berättigad till för åren 2013 och 2014. (Ks § 265, 2014-12-01)
______________________________________________________

Vara Folkhögskola, finansiering 2016

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om att finansieringen av Vara Folkhögskola för år
2016 inte är säkerställd.
Arbetsutskottet diskuterar den fortsatta verksamheten vid Vara Folkhögskola.
______________________________________________________

Ny viltbruksmyndighet

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om att det ska inrättas en ny viltbruksmyndighet.
Kommunchefen har i diskussioner med länsöverdirektören framfört att Mariestads kommun vill vara värdkommun för den nya myndigheten.
______________________________________________________

Ny chef för sektor ledning

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om att personalchef Stefan Wallenå har utsetts till
chef för sektor ledning.
Ett enigt arbetsutskott ställer sig positiv till valet av ny chef för sektor ledning.
______________________________________________________
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______________________________________________________

Inrättande av tjänst som inköpschef/upphandlingsansvarig

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om förutsättningarna för att inrätta en upphandlingsenhet som bl.a. innefattar en ny tjänst som inköpschef/upphandlingsansvarig.
Kommunchefen bereder ärendet och återkommer med kompletterande information till arbetsutskottet.
______________________________________________________

Utrymningsvägar vid LSS-boende

Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg informerar om aktuella åtgärder vid LSSboende i syfte att följa lagstiftningen avseende brandsäkerhet och utrymningsvägar.
______________________________________________________

Nya LSS-boende ”Fräsen”

Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg informerar om planerad ny- och ombyggnation av tre LSS-boenden i centralorten. Informationen innefattar pågående och planerad verksamhet.
De boenden som berörs är:
Vasavägen 3 – planerad nybyggnation på Fräsen 2
Mariegärdes väg 1 – planerad nybyggnation på Jaden 3
Akaciastigen – samtal pågår med bostadsrättsföreningen Bråten Park.
______________________________________________________

Ridskolan vid Brunnsberg

Arbetsutskottet diskuterar tidplanen för den beslutade om- och tillbyggnaden av Brunnsbergs Ridskola. Arbetsutskottet är inte tillfreds med den tidplan som upprättats av fastighetsavdelningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Personalchef Stefan Wallenå (KS 2015/294)
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Uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Bodar på hamnplan i inre hamnen

KS

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett beslutsunderlag avseende nybyggnation av bodar i inre hamnen. Arbetet ska ske i samverkan med
befintliga näringsidkare.
______________________________________________________

Utveckling av medborgarkontoret

KS

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunchefen ska tillsätta en arbetsgrupp för
att utveckla medborgarkontoret. I detta ingår att stärka servicen mot besökare och näringsliv.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra politisk styrgrupp med uppdrag att tydliggöra
de politiska förväntningarna för utvecklingen av medborgarkontoret. De politiska förväntningarna ska ligga till grund för tjänstemännens arbete.
______________________________________________________

Ankomstboende

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillskriva migrationsverket och ifrågasätta Migrationsverkets bristande kommunikation då ett nytt ankomstboende
etablerades i Vallby.
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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2015-08-12

Anslagsdatum

2015-08-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret
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Anslag tas ner

2015-09-09
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Ola Blomberg
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