Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-16

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Vänersalen, måndagen den 16 maj 2016 kl 14.00 – 15.45

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Henrik Karlsson (-)
Björn Fagerlund (M)
Anette Karlsson (M)
Morgan Forsberg (KD)
Göran Hellström (L)
Linnea Wall (S)
Janne Jansson (S)
Sture Pettersson (S)
Per Rosengren (V)
Mats Karlsson (MP)
Bengt Erik Askerlund (MP)
Anders Karlsson (C)
Sandra Magnusson (M)

ordförande
1:e vice ordförande, ej § 95
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot, ej § 94
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot, ej § 95
ledamot
ledamot, ej § 94
tj.görande ersättare
ledamot
tj.görande ersättare §§ 94-95
tj.görande ersättare § 95
tj.görande ersättare § 94

Övriga deltagare

Stefan Eriksson (M)
Björn Pettersson (M)

ersättare
ersättare

Katarina Lindberg
Lotta Hjoberg
Stefan Wallenå
Joakim Stier
Håcan Lundqvist
Erland Gustavsson
Peter Lidström
Jonas Eriksson

chef sektor utbildning § 90
chef sektor stöd och omsorg § 89
personalchef § 88
AME-chef § 96
controller § 98
projektledare § 98
AME-chef Skövde kommun § 98
ekonomichef § 102

Justerare

Ida Ekeroth (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 88-107

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-05-16

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-16

Anslagsdatum

2016-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-06-09

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-16

Sida 3

Kommunstyrelsen
Ks § 88

Dnr 8694

Prognos 1 - Redovisning av sjuskrivningstal i Mariestads kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Vid sammanträdet 2016-04-11 behandlade kommunstyrelsen prognos 1 för Mariestads
kommun. Vid detta tillfälle var ännu inte underlaget för sjukskrivningstalen färdigställt.
Kommunstyrelsen framförde därför önskemål om att personalchefen vid nästa
sammanträde skulle informera om sjukskrivningstal efter prognos 1.
Personalchef Stefan Wallenå informerar kommunstyrelsen om aktuella sjukskrivningstal
efter prognos 1.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedieras till:
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-16

Sida 4

Kommunstyrelsen
Ks § 89

Dnr 2016/00140

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 1
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen och ger ekonomienheten i uppdrag att upprätta
ett förslag till en utvecklad prognosprocess som bland annat innefattar en uppföljning och
utvärdering av nämndernas åtgärdsplaner.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter
mars, maj, augusti och oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska
även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan
för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-05 att kalla presidiet för
socialnämnden för att beskriva de åtgärder nämnden har för avsikt att vidta för att uppnå
en budget i balans för innevarande år.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Prognos 1 år 2016 för Mariestads kommun
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-04-20, Åtgärdsplan för
socialnämndens verksamhet med anledning av underskott i prognos 1
Power point-presentation sammanställd av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Expedieras till:
Socialnämnden, Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 90

Dnr 8433

Åtgärdsplan för utbildningsnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 1
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen och ger ekonomienheten i uppdrag att upprätta
ett förslag till en utvecklad prognosprocess som bland annat innefattar en uppföljning och
utvärdering av nämndernas åtgärdsplaner.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter
mars, maj, augusti och oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska
även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan
för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-05 att kalla presidiet för
utbildningsnämnden för att beskriva de åtgärder nämnden har för avsikt att vidta för att
uppnå en budget i balans för innevarande år.
Behandling på sammanträdet

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

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Underlag för beslut

Prognos 1 år 2016 för Mariestads kommun
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-04-20, Åtgärdsplan för
utbildningsnämndens verksamhet med anledning av underskott i prognos 1
Power point-presentation sammanställd av utbildningschef Katarina Lindberg

Expedieras till:
Utbildningsnämnden, Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 91

Dnr 2016/00122

Vagnsmuseum i Mariestad
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utreda och lämna förslag
till alternativa användningsområden för kvarnen och kvarnområdet.
Bakgrund

Det har inkommit en skrivelse från Vallentuna vagnsmuseum med förfrågan om
möjligheter för att öppna ett vagnsmuseum i Mariestad. Tanken är att visa upp Vadsbo
museums vagnar tillsammans med föremål från Vallentuna vagnsmuseum.
Stefan Eriksson (som driver Vallentuna vagnsmuseum) har gjort vissa efterfrågningar kring
alternativa/möjliga lokaler för ett vagnsmuseum och förslår i sin skrivelse att den gamla
kvarnen vid Tidan i centrala Mariestad kan nyttjas för detta ändamål. Kvarnen står i nuläget
tom men har fortfarande två turbiner i bruk. Byggnaden ligger vid ån med stora fönster på
varje våning. Det finns i nuläget inga lämpliga in- och utpassager eller hissanordningar för
att på ett enkelt sätt kunna lyfta vagnarna mellan våningsplanen. Huset är q-märkt. Interiört
krävs stora anpassningar för att vagnar, som består av flera olika material, ska få så bra
förutsättningar som möjligt när det gäller ljus, värme och fukt. Ett stort problemområde är
närheten till vattnet och risken för råttor som tar sig in. Säkerhetsmässigt är huset inte
optimalt för ett museum då man ur brandsynpunkt i princip inte kan rädda någonting. Man
bör också betänka framtida översvämningsrisker.
Som besöksmål har inte vagnar den dragningskraften hos publiken som man skulle kunna
önska. Föremål från 1700- och 1800-talen måste visas på ett annat sätt då dagens publik
har svårt att relatera till dem. Att satsa på ett vagnsmuseum, som har en relativt smal
intressegrupp, i ett område med få utövare av ekipagekörning skulle troligen inte generera
några höga besökssiffror. Ett anläggande av ett sådant museum bör föregås av en grundlig
omvärldsanalys och lokalutredning.
Vill man som privat aktör satsa på att rusta upp ett, ur museisynpunkt, svårt hus finns dock
inga egentliga hinder. Det står var och en fritt att starta och driva museiverksamhet. Här i
så fall med föremål från Vallentunas samlingar.
Att samla ihop Vadsbo museums vagnar till ett vagnsmuseum är inte en långsiktlig hållbar
lösning som ger bästa möjliga förutsättningar för samlingen, inte heller besöksmålsmässigt.
Vadsbo museum föreslår därför att kultur- och fritidsutskottet beslutar att arbeta vidare på
den tidigare beslutade utplaceringen av vagnar enligt gallringsplan.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 91 (forts).

____________________________
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2016-03-22, Vagnsmuseum i Mariestad
Skrivelse från Vallentuna vagnsmuseum 2016-03-07, Förfrågan om att få öppna ett
museum i Mariestad
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-03-22, Vagnsmuseum i
Mariestads kommun

Expedieras till:
Museichef Linda Svensson
Kulturchef Maria Henriksson
Konservator Therese Håkansson
Stefan Eriksson, Vallentuna vagnsmuseum

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 92

Dnr 2016/00119

Ansökan från Torsö BIF om kommunal medfinansiering för bidrag ur
landsbygdsprogrammet och idrottslyftet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att Torsö bygdegård- och idrottsföreningar har återtagit sin
ansökan om investeringsbidrag.
Bakgrund

Torsö Bygdegård- och Idrottsförening har inkommit med en ansökan om kommunal
medfinansiering till föreningens ansökningar om bidrag ur Landsbygdsprogrammet och
Idrottslyftet.
Föreningen ansöker om kommunal medfinansiering om 150 tusen tkr till föreningens
ansökan om bidrag ur Landsbygdsprogrammet om totalt 600 tkr. Offentlig
medfinansiering (kommun, region eller liknande) är ett villkor för att föreningen ska
beviljas bidrag ur Landsbygdsprogrammet. Ansökan avser bidrag för automatisk
bevattningsanläggning, gym, köksinventarier, ljud och bild inventarier, utemöbler,
fotbollsmål, sammanträdesstolar och reparation av entrétrapp.
Föreningen ansöker även om kommunal medfinansiering om 90 tkr till föreningens
ansökan om bidrag från idrottslyftet om totalt 361 tkr. Offentlig medfinansiering är inte ett
villkor för att föreningen ska beviljas bidrag från idrottslyftet. Ansökan avser bidrag för
yttre renovering och byte av fönster, flisbeläggning av motionsspår, skyddsnät fotbollsplan,
aktivitetsbana och byggnation av ledarsekretariat.
Torsö BIF fick för år 2015 ett anläggningsbidrag om 100 tkr vilket placerar föreningen
bland de sex föreningar av 21 som fick 100 tkr eller mer i bidrag. Fritidschefen har
upprättat en sammanställning över kommunens totala bidrag till föreningen under
perioden 1995-2015.
I samband med att budgeten för föreningsbidrag reducerades i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut om det s.k. 60-miljonerpaketet försvann möjligheten för
föreningar att söka särskilt investeringsbidrag eller kommunal medfinansiering för
investering i föreningarnas anläggningar. Fritidschefen konstaterar att de av
kommunstyrelsen beslutade återstående bidragsformerna; startbidrag, anläggningsbidrag,
hyresbidrag, bidrag för tillfällig verksamhet och arrangemang och verksamhetsbidrag (för
barn och ungdomar mellan 7-20 år) inte medger möjlighet att bevilja ansökan om
bidrag/medfinansiering från Torsö BIF.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår Torsö BIF:s ansökan om kommunal medfinansiering till
föreningens ansökan om bidrag ur landsbygdsprogrammet och Idrottslyftet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-16

Sida 9

Kommunstyrelsen
Ks § 92 (forts).

____________________________
Underlag för beslut

Återtagande av ansökan om investeringsbidrag från Torsö BIF, 2016-04-25
Ansökan från Torsö BIF 2016-03-02, Statligt projektstöd för investeringar enligt
landsbygdsprogrammet 2016- Ansökan om medfinansiering från Mariestads kommun.
Verksamhetsberättelse för Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening år 2014.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2016-04-06, Ansökan från Torsö BIF
om kommunal medfinansiering för bidrag ur landsbygdsprogrammet och idrottslyftet.
Sammanställning över Mariestads kommuns bidrag till Torsö BIF under perioden 19952015.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ansökan från Torsö BIF om
kommunal medfinansiering för bidrag ur landsbygdsprogrammet och idrottslyftet.

Expedieras till:
Torsö bygdegård- och idrottsförening
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 93

Dnr 2016/00105

Beslut om planbesked och begäran om uppdrag gällande del av
Gamla staden 3:1 (stationsområdet)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för att upprätta en ny
detaljplan inom en begränsad del av stationsområdet.
Kommunstyrelsen ger stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för en
begränsad del av stationsområdet.
Bakgrund

Området kring stationen används idag av flera aktörer: Trafikverket, Västtrafik, privata
fastighetsägare m.m. Gällande plan medger järnvägsändamål. Mariestads kommun för
förhandlingar om markköp och har ett pågående ärende om fastighetsreglering hos
Lantmäteriet. Trafikverket som nuvarande fastighetsägare har ställt sig positiva till att
kommunen planerar för en byggrätt i den östra delen av området. Vidare krävs en
planändring för att kommunen ska kunna använda en del av området inom Gamla Staden
3:1 till pendelparkering.
Stadsplanavdelningen framhåller att för att kunna utveckla området som resecentrum och
tillgodose att centralt placerade p-platser finns tillgängliga är det av vikt att områdets
användning regleras i detaljplan. Likaså är det ett centralt placerat område som lämpar sig
för byggnation i någon form. Stadsplaneavdelningen ser positivt på begäran om
planbesked.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2016-04-06, Beslut om
planbesked och begäran om uppdrag gällande del av Gamla staden 3:1
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om planbesked och begäran
om uppdrag gällande del av Gamla staden 3:1 (stationsområdet).

Expedieras till: Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 94

Dnr 2016/00111

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg
år 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i
förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2015.
Mariestads kommun konstaterar att underlaget för befolkningsutvecklingen är felaktigt.
Befolkningen inom medlemskommunerna var per den 31 december 2015, 118 847
personer. I årsredovisningen anges 115 900 personer.
Sture Pettersson (S) och Björn Fagerlund (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
och beslut i ärendet.
Bakgrund

Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för år
2015. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar även för
att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den interna kontrollen har
varit tillräcklig. Revisorerna bedömer att god ekonomisk hushållning föreligger då
ekonomiska mål i form av budgeterat nollresultat såväl som verksamhetsmässiga mål
uppnås.
Det ekonomiska resultatet visar överskott med 850 tkr vilket ska jämföras med ett
överskott på 2 200 tkr för föregående år och ett budgeterat och i delårsrapporten
prognosticerat nollresultat.
Revisorerna inom kommunalförbundet tillstyrker att direktionen och direktionens enskilda
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 94 (forts).

____________________________
Underlag för beslut

Årsredovisning 2015 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, inklusive revisionsberättelse
och granskningsutlåtande.
Verksamhetsberättelse 2015 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-04-04, Fråga om ansvarsfrihet
för direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2015.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 95

Dnr 2016/00161

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Norra Skaraborg för verksamhetsåret 2015.
Rune Skogsberg (C) och Linnea Wall (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och
beslut i ärendet.
Bakgrund

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med lagen
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är
kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning,
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2015. Revisorerna
bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Norra Skaraborg
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal
redovisning och god redovisningssed.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 95 (forts).

____________________________
Underlag för beslut

Årsredovisning – Verksamhetsberättelse 2015 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsberättelse för år 2015 avseende samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsrapport 2015 års granskning av årsredovisning och intern kontroll,
Samordningsförbundet i Norra Skaraborg.
Protokollsutdrag från styrelsemöte med Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2016-0301.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ansvarsfrihet för ledamöterna i
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2015.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Samordningsförbundet Norra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 96

Dnr 2016/00148

Kartläggning av yrkeskompetensen hos nyanlända
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att arbetsmarknadsenheten, i samverkan med
Migrationsverket, påbörjar kartläggning av yrkeskompetensen hos nyanlända i arbetsför
ålder vid Migrationsverkets boenden samt övriga nyanlända.
Kostnaden om 500 tkr för kartläggningen, finansieras genom anslag ur det riktade
stadsbidrag om 21 000 tkr som kommunen har erhållit.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-03-23 kommunchefen i uppdrag att undersöka
möjligheten att, i samverkan med Migrationsverket, etablera en verksamhet för att
kartlägga yrkeskompetensen hos nyanlända flyktingar med syfte att kunna erbjuda relevanta
praktikplatser. Uppdraget överlämnades till arbetsmarknadschefen för beredning och
utförande.
Syftet med kartläggningen är att erbjuda relevanta praktikplatser och på sikt även
anställningar. Kartläggningen ska ske i samverkan med Migrationsverket vilket är
avgörande för att den ska bli framgångsrik. Om kartläggningen visar sig vara framgångsrik
bör en förlängning övervägas till att även innefatta verksamhet år 2017.
Migrationsverket ansvarar för att under asyltiden kartlägga vuxna asylsökandes
utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Migrationsverket ansvarar även för att
informera asylsökande, arbetsgivare och fackliga organisationer om möjligheten att
undantas från arbetstillstånd.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Joakim Stier samt chefen för sektor stöd och
omsorg Lotta Hjoberg 2016-04-20, Kartläggning på Migrationsverkets boenden och övriga
nyanlända.
Kartläggning på Migrationsverkets boenden.
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Kartläggning av yrkeskompetensen
hos nyanlända.

Expedieras till:
Arbetsmarknadschef Joakim Stier
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomichef/Redovisningschef Lars Bergqvist
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Dnr 2016/00034

Yttrande över förslag till avfallsföreskrifter inom AÖS
verksamhetsområde.
Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun vill framhålla att AÖS aktivt ska verka för att avveckla latrintömning.
I övrigt har Mariestads kommun inget att erinra mot upprättat förslag till
Avfallsföreskrifter inom AÖS verksamhetsområde
Bakgrund

AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) har upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter för
de kommuner som ingår i kommunalförbundet. Förslaget överlämnades till verksamhet
teknik för beredning.
Berörda avdelningar inom verksamhet teknik har erbjudits möjlighet att framföra
synpunkter. Verksamhet teknik har inget att erinra mot remitterat förslag till
Avfallsföreskrifter inom AÖS verksamhetsområde.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 2016-04-21, Yttrande
över förslag till Avfallsföreskrifter inom AÖS verksamhetsområde.
Förslag till AÖS medlemskommuner 2016-03-24, Samrådsversion av avfallsföreskrifter för
Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över förslag till
Avfallsföreskrifter inom AÖS verksamhetsområde.

Expedieras till:
Avfallshantering Östra Skaraborg
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
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Dnr 2015/00387

Deltagande i projektet Ung Arena 9.0 med syfte att minska
ungdomsarbetslösheten
Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska delta i projektet Ung Arena
9.0. Operativt ansvar för projektet åvilar sektor stöd och omsorg/
arbetsmarknadsenheten.

2.

Kommunstyrelen beslutar att Erland Gustavsson är projektledare för projektet och
att Peter Lidström är delprojektledare och att Håcan Lundqvist är projektets
ekonom.
Projektledare Erland Gustavsson har slutattesträtt för ekonomiska transaktioner
inom projektramen i Mariestad kommuns ekonomisystem.

3.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtalet för de norra
kommunerna i projektet, där ett eventuellt framtida underskott i projektet delas
enligt föreslagen procentfördelning.

4.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektets budget 2016-2019 enligt
upprättat förslag.

5.

Kommunstyrelsen beslutar att projektet har rätt att göra upphandlingar med hjälp av
Mariestad kommuns upphandlingsenhet.

Bakgrund

Ung Arena är ett projekt med syfte att förstärka och utveckla samverkan mellan
kommunerna i Skaraborg och övriga samhällsaktörer, för att ungdomar mellan 15-24 år
som varken arbetar eller studerar snabbare skall finna en väg till arbete eller studier. I
projektet samarbetar Arbetsförmedling, Försäkringskassan, kommunerna,
samordningsförbunden och näringslivet.
Projektet har föregåtts av ett antal förstudier, både lokalt och regionalt. Förstudierna har
genomgående pekat på att samverkan mellan involverade parter är viktigt för att fler
ungdomar ska fullfölja grundskole- och gymnasiestudier. Det är även en förutsättning för
att ungdomar med särskilda behov ska erhålla rätt stöd och insats i rätt tid av rätt aktör för
att bli en del av arbetslivet och egenförsörjda.
Projektet har en analys och planeringsfas under perioden 2016-04-01 t.o.m. 2016-07-31.
Projektet påbörjar genomförandefasen 2016-08-01 och pågår med deltagare i 30 månader.
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Projektet finansieras till hälften av de samverkande parterna och till hälften av ESF som
finansierar projektet med ett bidrag om ca 27Mkr. Finansieringen från kommunerna består
i att befintlig personal som möter målgruppen. Det ingår därmed inga kontanta medel i
kommunernas medfinansiering. Det samma gäller Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Dagersättning (försörjningsstöd/sjukpenning
aktivitetsstöd/aktivitetsersättning) för deltagarna som ingår i projektet räknas som
medfinansiering. Samordningsförbundens medfinansiering uppgår till 3 600 tkr.
Förklaring

Norra kommunerna: Mariestads kommun, Töreboda kommun, Gullspångs kommun.
Östra kommunerna: Skövde kommun, Falköpings kommun, Tidaholms kommun, Tibro
kommun, Hjo kommun, Karlsborgs kommun.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist samt projektledare Erland Gustavsson
2016-03-31, Deltagande i projektet Ung Arena 9.0 i syfte att minska
ungdomsarbetslösheten.
Samverkansavtal mellan Mariestads kommun och kommunerna Töreboda och Gullspång.
Förslag till budget för projektet Ung Arena 9.0.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Deltagande i projektet Ung Arena 9.0
med syfte att minska ungdomsarbetslösheten.

Expedierats till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomichef Jonas Eriksson och Lars Bergqvist
Projektledare Erland Gustavsson
AME-chef Skövde kommun Peter Lidström
Controller Håcan Lundqvist
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Dnr 2016/00008

Ändrad tidpunkt för fastställande av budget för år 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att flytta fram fullmäktiges behandling av kommunens
budget för år 2017, med flerårsplan för åren 2018-2019, från sammanträdet den 13 juni till
sammanträdet den 26 september.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger ekonomienheten i uppdrag att presentera förutsättningar och förslag
till arbetsprocess för att övergå till en flerårsbudget.
Bakgrund

I styrprinciperna för Mariestads kommun, och enligt antagen budgettidplan, framgår att
kommunfullmäktige ska besluta om kommunens budget för nästkommande år vid
sammanträdet i juni.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat frågan om tidpunkten för
kommunfullmäktiges beslut om budget för nästkommande år. Arbetsutskottet är överens
om att budgetbeslutet med fördel kan flyttas från sammanträdet i juni till fullmäktiges
sammanträde i september år 2016. Syftet med denna förändring är att de ekonomiska
förutsättningarna för nästkommande år har förtydligats ytterligare september månad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-04-21, Ändrad tidpunkt för
fastställande av budget för år 2017

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Samtliga nämnder)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
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Dnr 2016/00187

Taxa för felparkeringsavgifter
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om följande avgifter för felparkering:
-

500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid

-

750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud

-

1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på handikapp
platser utan tillstånd

Den nya taxan föreslås träda i kraft 1 september 2016.
Bakgrund

Kommunerna i Skaraborg samarbetar i en rad trafikfrågor, bland annat parkeringsfrågor.
En aktuell fråga är felparkeringsavgifter som hamnat i fokus med anledning av att
Mariestad och Gullspångs kommuner anlitar parkeringsvärdar från Skövde kommun
tillsammans med Tibro och Hjo. En enhetlig avgift skulle vara en förenkling i det praktiska
arbetet för parkeringsvärdarna. En samstämmighet bland kommunerna underlättar även
för Polismyndigheten i de fall då trafiksäkerheten kräver myndighetens övervakning.
Det upprättade förslaget till avgifter vid felparkering är grupperat i tre nivåer. Ju allvarligare
överträdelse/förseelse desto högre felparkeringsavgift.
Överträdelser på platser där det råder stannandeförbud, höjs till den högsta nivån.
Förseelsen jämställs därmed med felparkering i ruta avsedd för innehavare av
parkeringskort för rörelsehindrad, PRH-kort. Beloppets storlek ligger kvar på 1000 kr.
Överträdelser på platser där det i botten råder parkeringsförbud, ligger kvar på den
mellersta nivån. Dock höjs avgiften för den mellersta nivån till 750 kr. Detta för att skapa
en större differens ned till den lägsta nivån.
Beloppet för den lägsta nivån förslås vara 500 kr. Förseelser inom denna kategori handlar
om överträdelser där det i grunden är tillåtet att parkera.
De nya nivåer på felparkeringsavgifter som gemensamt föreslagits i kommunerna är 500,
750 samt 1000 kronor. Kommunerna inom MTG har idag nivåerna 400, 600 samt 1000
kronor.
2009 beslutades den senaste revideringen av felparkeringsavgifterna. En revidering av taxan
motiveras främst med att överträdelsens allvarlighetsgrad bör harmonisera med beloppets
storlek. I förlängningen bör detta avskräcka från felparkering nära korsningar,
övergångsställen eller på gång- och cykelvägar m.m. Detta är nödvändigt för att kunna
upprätthålla trafiksäkerhet och framkomlighet på centrala gator. Avgifterna anpassas även
till en ny blankett för felparkeringsavgifter enligt trafikförordningen (1998:1276).
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Tekniska nämnden beslutade 2016-04-12 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
taxa för felparkeringsavgifter enligt följande förslag:
-

500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid

-

750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud

-

1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på handikapp
platser utan tillstånd

Den nya taxan föreslås träda i kraft 1 september 2016.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-04-12 § 84, Förändrade avgifter gällande
felparkering.
Förslag till taxa för felparkeringsavgifter i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Taxa för felparkeringsavgifter.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Tekniska nämnden
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Dnr 2016/00097

Yttrande över betänkande i utredningen om effektivare
resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården "Effektiv vård"
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande över betänkande i utredningen om
effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården ”Effektiv vård” i enlighet med
upprättat förslag nedan.
Bakgrund

Regeringskansliet, socialdepartementet, har upprättat slutbetänkande i utredningen om
effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården ”effektiv vård”. Mariestads
kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Ärendet har överlämnats till
sektor stöd och omsorg för beredning. Chefen för sektor stöd och omsorg samt
medicinskt ansvarig sjuksköterska har upprättat ett förslag till yttrande.
Förslag till yttrande:

Sammanfattning:
Mariestads kommun är positiva till utredningens förslag och ställer oss bakom
övergripande utgångspunkter och slutsatser som:
-

Den enskildes delaktighet och medverkan i processen kring den egna vården ska
öka.

-

Allt mer av vården kommer i framtiden att utföras utanför sjukhusen, inte sällan i
patientens hem och med patienten som medskapare.

-

Vården kan effektiviseras och förmågan att attrahera och behålla personal kan bli
bättre.

-

De strukturella problemen löser sig inte av sig själv. Det behövs en lång rad
strategiska åtgärder. Vården och omsorgen måste organisatoriskt,
kompetensmässigt och kulturellt ständigt anpassas.

-

Utvecklingen måste ske nu, i närtid, och någon ytterligare utredning får inte försena
förändringsinriktningen i utredningens förslag.

Mariestads kommun vill särskilt peka på vikten av utformningen av styrningen av vården
genom ett, som vi ser det, centralt citat (sid 24 andra stycket):
”Framgångsrika verksamheter har en stark och sund ”vi-anda” där olika professioner och
patienter samarbetar på ett prestigelöst sätt. En sådan kultur bäddar för att aktörerna i
vardagen identifierar möjliga förbättringar och att dessa innovationer kan genomföras.
Första linjens chefer har en viktig uppgift som kulturbärare av dessa ”mjuka” värden. En
effekt av en sund och icke-hierarkisk ”vi-anda” är att det påverkar synen på patientens roll i
vården: patienten blir en del av teamet och inte ett objekt som ska ”sättas i centrum”.
Justerandes signatur
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Del A – Författningsförslag
Det är särskilt viktigt att följande författningsförslag genomförs:
-

Hälso- och sjukvårdslagen 5 b §, 1:a och 5:e stycket (allmän och riktad primärvård),
samt 18 §

-

Socialtjänstlagen 5 kap 6 §

-

Kommunallagen 8 kap 5 a §

Förslaget i Kommunallagen behöver inte betyda en minskad kommunal självstyrelse.
Förslaget skapar en ny gemensam kommunal organisation. Inom dess ramar består
självstyrelsen.
Del B – Förslag och rekommendationer
Nya styrande principer för hälso- och sjukvården:
Mariestads kommun håller helt med i förslagen i utredningen att man måste ändra
inriktning från det nuvarande sjukhustunga perspektivet inom hälso-och sjukvården till att
ge vården i första hand inom primärvården nära patienten. Omfördelning av resurser från
slutenvården till primärvården måste genomföras. Gränserna mellan slutenvården och
öppenvården bromsar idag starkt utvecklingen av ett gemensamt tjänsteutförande av
Hälso- och sjukvården. Mariestads kommun tror också att begreppet/strukturen Närvård
är viktigt att föra in i föreslagen strukturförändring.
Primärvårdens uppdrag och organisation:
Mariestads kommun ställer sig bakom utredningens förslag till primärvårdens uppdrag och
organisation. En organisatorisk uppdelning av primärvården i en allmän primärvård och
riktad primärvård är absolut nödvändig och ett måste för att klara den demografiska
utvecklingen och det är bråttom. Den riktade primärvården ska utföra
primärvårdsuppdraget för äldre med omfattande behov gemensamt med kommunens
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den nära vården förutsätter att tjänsteutförandet kan
vara mobilt. Ny juridisk ram för primärvården är nödvändig.
Vi anser att det är bra att börja med målgruppen äldre med omfattande behov, men vi ser
också att andra grupper med omfattande behov av vård och omsorg skulle få ett bättre liv
med en nära vård inom en riktad primärvård.
Sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst:
Mariestads kommun är mycket positiva till utredningens förslag till en gemensamt utförd
verksamhet mellan kommun och landsting. En operativ ledning i samverkan mellan
kommun och landsting är en grundförutsättning för att lyckas. Det är viktigt att vi har ett
juridiskt ramverk som tydliggör verksamheten. Förändringsförslaget i kommunallagen är en
nödvändighet. För verksamhet som ska utföras gemensamt ska en gemensam plan med
framtagna mål, riktlinjer och en gemensam resursplanering fastställas.
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Arbetssättet med en gemensamt styrd verksamhet passar också till andra målgrupper med
omfattande vård och omsorgsbehov.
Mariestads kommun anser att det tvärprofessionella teamarbetet är plattformen för vård
och omsorg på individnivå. För att utveckla en mer förebyggande och hälsostyrd vård och
omsorg måste rehabiliteringskompetens finnas med i teamet.
Gemensamt beslutsfattande mellan landstingen nationellt:
För att stärka förutsättningar för mer koordinerad styrning (en nationell
konsultationsordning för hälso-och sjukvården) måste kommunernas företrädare finnas
representerade. Vi anser att det är omöjligt för 290 självstyrande kommuner att delta var
och en. Kommunerna måste själva utse representationsordningen i en nationell
konsultationsordning.
Minskad detaljstyrning:
Mariestads kommun delar starkt utredningens bedömning om att detaljstyrningen måste
minska.
Särskilt om kontinuitet:
Fast vårdkontakt är mycket viktigt att utveckla ur ett kontinuitetsbegrepp och vi stödjer
utredningens förslag och anser inte att den fasta vårdkontakten det ska vara
professionsbunden. Den Sammanhållna individuella vårdplanen (SIP) blir plattformen för
koordineringsarbetet i teamet där patienten är en medaktör.
Verksamhetsstöd:
Mariestads kommun delar starkt utredningens bedömning att staten behöver ta ett
övergripande ansvar för informationshanteringen sett som en infrastruktur utveckling för
vård och omsorgen.
Utredningen rekommenderar att landstingen gemensamt planerar och utför investeringar
avseende verksamhetsstöd. Vi anser och förtydligar mycket starkt att kommunerna måste
ingå från uppstart i den nationella och regionala planeringen.
Kompetensförsörjning:
Utformningen av utbildning till all legitimerad personal måste även följa och stödja
verksamheternas utveckling av tjänsteutförandet av vård och omsorg.
Förtydligat ansvar för forskning:
Mariestads kommun stödjer utredningens förslag att regeringen ska lämna ekonomiska
bidrag för att stimulera utvecklingen av en akademiskt präglad kommunal hälso- och
sjukvård. I den utvecklingen ingår även den kommunala omsorgen (socialtjänsten).
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Den bör inte begränsas till universitetssjukhusen. En viktig förutsättning är god
infrastrukturellt stöd till fler akademiska professioner inom både hälso- och sjukvård och
socialtjänstområdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Remiss Effektiv vård – Slutbetänkande av en nationell samordnare för effektivare
resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt medicinskt
ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson 2016-04-25, Yttrande över betänkande i
utredningen om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården ”effektiv vård”.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över betänkande i
utredningen om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården ”Effektiv vård”.

Expedieras till:
Socialdepartementet
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-16
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Kommunstyrelsen
Ks § 102

Dnr 2016/00165

Prognos 1 år för nämndernas mål år 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan "Hur kan nämnden/styrelsen bidra
till förverkligandet av visionen?" Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem mål som
har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet
för att säkerställa att det finns resurser att genomföra målen. Målen följs upp i samband
med budgetuppföljningen, det vill säga i samband med ekonomiska prognoser samt i
delårsrapport och årsbokslut.
Kvalitetschefen har upprättat prognos 1 för nämndernas mål år 2016. Prognosen redovisas
på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2016-04-07, Prognos 1 nämndernas mål
2016.
Prognos 1 nämndernas mål 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Prognos 1 år för nämndernas mål år
2016.

Expedieras till:
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-16
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Kommunstyrelsen
Ks § 103

Dnr 2016/00139

Val av ersättare till kultur- och fritidsutskottet efter Nils Farken (MP)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer Mats Karlsson (MP) till ny ersättare i kultur- och fritidsutskottet
efter Nils Farken (MP).
Bakgrund

Nils Farken (MP) har begärt att bli entledigad från samtliga politiska uppdrag i Mariestads
kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21 att entlediga Farken (MP) från
uppdraget att vara ledamot i kommunstyrelsen. Då uppdraget att vara ersättare i kulturoch fritidsutskottet kräver att man är ledamot i kommunstyrelsen är Farkens (MP) plats
som ersättare i kultur-och fritidsutskottet vakant. Kommunstyrelsen har därför att utse en
ny ersättare i utskottet.
Underlag för beslut

Begäran från Nils Farken (MP) om entledigande från samtliga politiska uppdrag,
2016-03-21

Expedieras till:
Mats Karlsson
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-16
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Kommunstyrelsen
Ks § 104

Dnr 8703

Val av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott efter Nils
Farken (MP)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer Tuula Ojala (S) till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
efter Farken (MP).
Bakgrund

Nils Farken (MP) har begärt att bli entledigad från samtliga politiska uppdrag i Mariestads
kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21 att entlediga Farken (MP) från
uppdraget att vara ledamot i kommunstyrelsen. Då uppdraget att vara ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott kräver att man är ledamot i kommunstyrelsen är Farkens
(MP) plats som ersättare i arbetsutskottet vakant. Kommunstyrelsen har därför att utse en
ny ersättare i utskottet.
Underlag för beslut

Begäran från Nils Farken (MP) om entledigande från samtliga politiska uppdrag
2016-03-21

Expedieras till:
Tuula Ojala
Lönekontoret
Administrativ chef Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-16

Sida 30

Kommunstyrelsen
Ks § 105

Dnr 8704

Entledigande och val av ersättare till styrelsen för biosfärområde
Vänerskärgården med Kinnekulle efter Nils Farken (MP)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen entledigar Nils Farken (MP) från uppdraget att vara ersättare i styrelsen
för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
Till ny ersättare efter Farken (MP) utser kommunstyrelsen Leif Udéhn (S).
Bakgrund

Nils Farken (MP) har begärt att bli entledigad från samtliga politiska uppdrag, där ett av
uppdragen är att vara ersättare i styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med
Kinnekulle.
Underlag för beslut

Begäran från Nils Farken (MP) om entledigande från samtliga politiska uppdrag,
2016-03-21

Expedieras till:
Leif Udéhn
Lönekontoret
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-16

Sida 31

Kommunstyrelsen
Ks § 106

Dnr 8705

Entledigande och val av ombud (ersättare) vid årsstämma i Tidans
vattenförbund efter Nils Farken (MP)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen entledigar Nils Farken (MP) från uppdraget att vara ombud (ersättare)
vid årsstämma i Tidans vattenförbund.
Till nytt ombud (ersättare) efter Farken (MP) väljer kommunstyrelsen Björn Nilsson (S).
Bakgrund

Nils Farken (MP) har begärt att bli entledigad från samtliga politiska uppdrag, där ett av
uppdragen är att vara ombud (ersättare) vid årsstämma i Tidans vattenförbund.
Underlag för beslut

Begäran från Nils Farken (MP) om entledigande från samtliga politiska uppdrag,
2016-03-21

Expedieras till:
Björn Nilsson
Lönekontoret
Tidans vattenförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-16

Kommunstyrelsen
Ks § 107

Dnr 2016/00006

Handlingar att anmäla
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från möte 2016-04-05 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2016-04-19 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2016-05-04 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Kultur- och fritidsutskottet

Protokoll från möte 2016-04-05 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
VänerEnergi AB

Protokoll från möte 2016-04-11 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
MTG styrgrupp

Anteckningar från möte 2016-04-22 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen

Protokoll från möte 2016-03-17 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionen

Protokoll från möte 2016-03-31 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Vänerns vattenvårdsförbund

Protokoll från föreningsstämma 2016-03-16 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-16

Sida 33

Kommunstyrelsen
Ks § 107 (forts).

____________________________
Töreboda kommun, kommunfullmäktige

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 28/16 – Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda år 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________
Delegationsbeslut – redovisningschefen

Delegationsbeslut avseende tecknande av leasingavtal för personbilar under 2015 anmäls
och läggs till handlingarna. (KS 2016-201)
______________________________
Delegationsbeslut – stadsjuristen

Delegationsbeslut avseende yttrande över ansökan om övervakningskamera anmäls och
läggs till handlingarna. (KS 2016/168, KL 2016/198, KS 2016/38, KS 2016/190, KS
2016/167).
______________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

