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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 391

Handlingar att anmäla
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten - Om kommunernas och
landstingens ekonomi – oktober 2011.
2. Sveriges Kommuner och Landsting. SKL:s ekonomirapport – Kommunsektorn klarar
skuldkrisen. Kommuner och landsting har förutsättningar att klara omvärldens ekonomiska oro relativt väl. Totalt beräknas kommunsektorn få ett överskott om två miljarder kronor år 2011.
3. Datainspektionen. Information om Datainspektionens projekt rörande molntjänster.
4. Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget. Rapporten ”Fem familjer, Nationella minoriteter, Språk och identitet”.
5. Synskadades Riksförbund. Skrivelse med uppmaning till Skaraborgs kommuner att
stoppa bygget av gångfartsområden och en uppmaning att bygga om de befintliga
gångfartsgatorna till gator med trottoarer.
Senast den 1 december vill Synskadades Riksförbund få veta hur respektive kommun
avser att arbeta med frågan. Skrivelsen har överlämnats till tekniska förvaltningen för
handläggning.
6. Västergötlands Kör- och Visfestivalförening i Sjötorp. Förfrågan om vilken typ av bidrag som Mariestads kommun kan erbjuda samt hur mycket m.m. Ärendet handläggs
av fritidschef Tomas Ekström.
(Dnr. 2011/0309)
7. Mariestads kommun Revisorerna. Revisionsrapport avseende Informationsansvar (tidigare benämnt uppföljningsansvar) för ungdomar från 16 upp till 20 år.
(Dnr. 2011/0315)
8. Skrivelse från Sven Alpsten, anställd vid Vara folkhögskola i Mariestad. En fråga om
människosyn och rättvisa – ett val mellan Robin Hood- eller ”Nibor Dooh” politik
9. Trafikverket. Beslut att med stöd av 21 § väglagen avslå ansökan om förändring av enskilda vägen 26295 mellan Segolstorp och Björsäter till allmän väg, Mariestads kommun
10. Västra Götalandsregionen. Beslut i regionfullmäktige att utse Tomas Gustavsson, polonäsgränd 35 i Borås till revisor i Samordningsförbundet Norra Skaraborg.
11. Töreboda kommun, kommunstyrelsen. Beslut (Bredbandsutbyggnad) att respektive
kommun förlusttäcker förbindelsen under de fem första verksamhetsåren enligt de
förutsättningar som anges i bolagets skrivelse. Bolagets bedömning är att förlusttäckningen borde fördelas efter nytta för respektive delägare, vilket i detta fall bedöms till
50 procent vardera. Regleringen av den eventuella förlusttäckningen sker efter fem år
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-11-23

3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 391 (forts.)
Punkt 11 (forts.)
Under förutsättning att Töreboda kommun får stadsbidrag till etappen och att arbetet
upphandlas uttalar Töreboda kommun en viljeinriktning att även bygga etapp 3 senast
under år 2013.
12. Skrivelse från Bengt Ahrle. Skrivelsen innefattar frågor avseende den planerade bron
mellan Gärdesparken och Trädgårdens skola. Frågorna är ställda till ”de ansvariga i
Mariestads kommun” och Bengt Ahrle ber om att svaren ska publiceras i Mariestads
Tidningen.
(Dnr. 2011/0324)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 392

Inbjudningar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sveriges Kommuner och Landsting, Göteborgs Stad. Inbjudan att delta i nätverk för
korruptionsbekämpning. Tid och plats för första träffen är den 7 februari 2012 i
Stockholm.
2. Regional forskning i Västsverige (Reväst). Inbjudan till seminariet ”Sverige i en globaliserad värld” den 24 november 2011 i Göteborg.
3. FN-förbundet. Inbjudan till seminariet ”Krockar och möjligheter i mötet mellan kulturer den 9 december 2011 i Göteborg.
4. Länsstyrelsen Västra Götaland. Erbjudande att länsstyrelsen ska besöka Mariestads
kommun för att genomföra Workshops som stöd i arbetet med att ta fram energi- och
klimatstrategier.
5. Svenska stadskärnor. Inbjudan att ansöka om utmärkelsen årets stadskärna 2012.
6. Panncentralens Vänner. Inbjudan till Panncentralen Galleri, Lights in Mariestad mellan
den 24 november och 11 december 2011.
7. Länsstyrelsen Västra Götaland. Inbjudan till informations- och inspirationsträff gällande AMAS Easy och EMAS den 1 december 2011 i Göteborg
8. Kommuninvest. Inbjudan till medlemsråd 2012 den 18 januari 2012 i Göteborg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 393

KS 2011/0126

Ansökan om bidrag till affärsplan för Hjulångaren Eric Nordevall II
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja ansökan om 100 tkr från Forsviks
Ångbåtar ekonomisk förening och Karlsborgs kommun för att utarbeta en verksamhetsoch affärsplan för Hjulångaren Eric Nordevall II.
Bidraget finansieras med kommunstyrelsens medel till förfogande år 2012.
Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Abrahamsson kommer att lämna en skriftlig reservation innan protokollet justeras. (Bilaga 1)
Bakgrund
Forsviks Ångbåtar ekonomisk förening samt Karlsborgs kommun har inkommit med en
ansökan om 100 tkr för delfinansiering av personalresurs för utarbetande av verksamhetsoch affärsplan för Hjulångaren Eric Nordevall II. Mariestads kommun har vid två tidigare
tillfällen avslagit ansökan om ekonomiska medel till affärsplan för hjulångaren.
Ansökan gäller denna gång, liksom föregående ansökan, medel till affärsplanens framtagande. Syftet med affärsplanen är att kartlägga framtida rutter och potentiella näringslivssamarbeten längs Göta kanal och dess sjösystem. Fartyget har varken serverings- eller
övernattningsmöjligheter ombord och behöver därmed ställen för passagerarna att äta och
sova. Det lokala näringslivet bör gynnas på flera sätt, bl.a. genom fler båtgäster och ökad
attraktionskraft vid stoppen för övriga turister.
Satsningen stämmer väl överens med Skaraborgs Turiststrategi som betonar det ursprungliga, jordnära och småskaliga. Projektet är en del i en gemensam utveckling av och satsning
för näringslivet längs Göta Kanal.
Projektledare Patrik Zimonyi informerar om hjulångaren och arbetet med affärsplanen på
arbetsutskottets sammanträde.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är att arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan om bidrag från Forsviks Ångbåtar ekonomisk förening
och Karlsborgs kommun för att utarbeta en verksamhets- och affärsplan för Hjulångaren
Eric Nordevall II.
Christer Dalvik (MAP) yrkar att arbetsutskottet beslutar att bevilja ansökan om 100 tkr från
Forsviks Ångbåtar ekonomisk förening och Karlsborgs kommun för att utarbeta en verksamhets- och affärsplan för Hjulångaren Eric Nordevall II. Dalvik yrkar vidare att bidraget
ska finansieras med kommunstyrelsens medel till förfogande år 2012.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 393 (forts.)
Rune Skogsberg (C) tillstyrker Christer Dalviks (MAP) yrkande.
Underlag för beslut
Forsviks Ångbåtar ekonomisk förening samt Karlsborgs kommun 2011-04-04, Ansökan
om medel till affärsplanen för hjulångaren Eric Nordevall II.
Skrivelse upprättad av kommunutvecklare Fredrik Marcus 2011-11-11, Information om
affärsplan för Eric Nordevall II.
_____________________________________________________________

Forsviks Ångbåtar ekonomisk förening
Karlsborgs kommun
Kommunutvecklare Fredrik Marcus
Ekonom Jonas Eriksson
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Sida

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-11-23

7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 394

KS 2011/0320

Ett grönt och skönt MTG
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar energieffektiviseringsstrategin ” Ett grönt och skönt MTG”
och godkänner målen för energieffektivisering, bl.a.
-

20 procent mindre energianvändning år 2020 i förhållande till boverkets referensvärde 2009.

-

32 procent mindre energiförbrukning år 2020, i kommunens personbilar, i förhållande till 2009 års utsläpp (kWh/km).

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, via den kommungemensamma arbetsgruppen för energistrategiska frågor, ta fram förslag till handlingsplan för
strategins uppfyllande.
3. Kommunfullmäktige godkänner de utvalda åtgärderna (två av sex) ur förordning
(2009:893), som kommunen har åtagit sig att arbeta med, genom att söka stödet för
energieffektivisering.
För att uppnå målen i energieffektiviseringsstrategin bedöms att 3,8 miljoner kr behöver
reserveras årligen 2013-2020 till energibesparande åtgärder.
Genomförandet av handlingsplanen ska prövas i kommunens budgetbeslut och redovisas i
årsredovisningen.
Bakgrund
Sedan 1 januari 2010 finns en förordning om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. Avsikten är att förordningen ska bidra till att uppnå de av riksdagen
antagna målen för energieffektivisering. Förordningen syftar till att de offentliga aktörerna
ska föregå som goda exempel för en effektiv användning av energi.
Mariestads kommun har tillsammans med Töreboda och Gullspångs kommuner åtagit sig
att fastställa en strategi för energieffektivisering inom kommunerna och inom kommunernas hel- och majoritetsägda bolag. Strategin ska minst omfatta byggnader och transporter
och mätbara mål ska formuleras för åren 2014 t.o.m. 2020. Strategin ska, utöver målen,
omfatta en nulägesanalys med basår 2009 samt en handlingsplan med tidssatta prioriterade
åtgärder. Kommunerna ska årligen rapportera in uppgifter om energianvändning till Energimyndigheten.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt hanläggare Peter van der
Tol, Ett grönt och skönt MTG.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 394 (forts.)
Ett grönt och skönt MTG, Energieffektiviseringsstrategi.
Ett grönt och skönt MTG, Energieffektiviseringsstrategi. Bilaga 1, Sammanställning av mål
som legat till grund för strategin Ett grönt och skönt MTG.
Ett grönt och skönt MTG, Energieffektiviseringsstrategi. Bilaga 3, Beräkningsförutsättningar.
Energimyndigheten, Riklinjer för energieffektiva myndigheter.
Diagram, Nettobesparing utan amortering, vid amortering 15 år samt amortering 30 år.
Bilaga 5 – Schablonberäkningar av investeringsbehov och besparingspotential för del av
fastighetsbeståndet.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Handläggare Peter van der Tol)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 395

KS 2011/0322

Framställan från barn- och utbildningsnämnden om kompensation
för ökade kostnader
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte förändra barn- och utbildningsnämndens budget med
anledning av nämndens ökade hyreskostnader för Högelidsskolan.
Motiveringen till kommunstyrelsens beslut är att kostnadsökningen med anledning av ökad
lokalyta till stora delar har föranletts av tillkommande önskemål från barn- och utbildningsförvaltningen.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-09-15 att göra en framställan till kommunstyrelsen om att posten avseende skollokalutredningen i 2012 års ramtilldelning ska ses
över så att hänsyn tas till politiskt fattade beslut och faktisk kostnadsutveckling.
Kommunfullmäktige fastställde 2011-06-20 budgeten för Mariestads kommun år 2012. I
samband med detta justerades barn- och utbildningsnämndens ram upp med 5 191 tkr med
anledning av skollokalförändringarna. Underlaget för denna justering kom från skollokalutredningen som ursprungligen gjordes år 2008. Därefter skedde en revidering våren 2010
med anledning av att färdigställandet av Högelidsskolan drog ut på tiden. Barn- och utbildningsnämnden framhåller att underlaget är inaktuellt och att det därför inte bör ligga till
grund för nämndens ramtilldelning. Tydligaste avsteget från skollokalsutredningen år 2008
är beslutet från våren 2011 att inte bygga om Marieholmsskolan till förskola.
Den aviserade hyran för Högelidsskolan år 2012 är 13 479 tkr. Tidigare hyra med indexhöjning mellan år 2011 och år 2012 uppgår till 4 019 tkr. Ökningen med 9 460 tkr är 847
tkr större än tillskottet (8 613 tkr) i lokalutredningen. Enligt fastighetsavdelningen beror
ökningen på att den tillbyggda ytan blivit större än vad som ursprungligen planerades samt
indexhöjning från det att utredningen presenterades.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson(M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-09-15 § 112, Budget 2012.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 395 (forts.)
Skrivelse upprättad av t.f. förvaltningschef Katarina Lindberg 2011-08-23, Budget 2012 –
underlag Barn- och utbildningsnämndens ram.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 396

KS 2011/0132

Prognos 4 år 2011 för Mariestads kommun
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner prognos 4 år 2011 för Mariestads kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att, med anledning av det låga resultatet, inte avsätta några
medel för inbetalning av pensionsskulden år 2011.
Ärendet justeras omedelbart.
Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, i samråd med personalchefen och rektor för Vadsbogymnasiet, utföra en genomlysning av personalkostnaden på Vadsbogymnasiet.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla/bjuda in MTEAB:s auktoriserad revisor till arbetsutskottets sammanträde den 7 december.
3. Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott vid nästkommande ordinarie sammanträde. Arbetsutskottet har givit kommunchefen i uppdrag att
utreda åtgärder avseende tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Arbetsutskottet beslutar därför att enbart kalla socialnämndens presidie till arbetsutskottets sammanträde den 7 december.
Bakgrund
Ekonomienheten har sammanställt prognos 4 år 2011 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Behandling på sammanträdet
Rune Skogsberg (C) yrkar att arbetsutskottet ska kalla/bjuda in MTEAB:s auktoriserad revisor till arbetsutskottets sammanträde den 7 december.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp Rune Skogsbergs (C) yrkande för beslut och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Prognos 4 år 2011 för Mariestads kommun.
Kommunstyrelsen
(Ekonom Jonas Eriksson)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 397

KS 2011/0026

Beslut om eventuell revidering av drifts- och investeringsbudget för
kommunstyrelsens verksamhet
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om drift- och investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014 enligt reviderat förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 att fastställa drift- och investeringsbudget för
2012 samt flerårsplan för åren 2013 och 2014. Mot bakgrund av förändrade förutsättningar
har ekonomienheten sammanställt ett förslag till reviderad drift- och investeringsbudget för
kommunstyrelsens verksamheter år 2012 samt flerårsplan för åren 2013 och 2014.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-10 att återremittera ärendet till arbetsutskottet samt att
ärendet ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 och kommunstyrelsen
2011-11-24.
Förslaget presenteras av ekonomichef Maria Vaziri samt ekonom Jonas Eriksson på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen, Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2012.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 398

KS 2011/0026

Beslut om eventuell revidering av drifts- och investeringsbudget år 2012
för Mariestads kommun
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014 enligt reviderat förslag.
2. Kommunstyrelsen har under år 2012 rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, med totalt 40 miljoner kronor.
3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara oförändrade.
4. Partistödet ska vara oförändrat (se Kf § 22/07)
5. Skattesatsen ska vara 21,26 kr. efter skatteväxlingen 2012 med Västra Götalandsregionen.
6. Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig taxering
samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutas av riksdagen, i
den antagna driftbudgeten för Mariestad under 2012 och flerårsplan 2013-2014.
Johan Abrahamsson (M) samt Rune Skogsberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 att fastställa drift- och investeringsbudget för
2012 samt flerårsplan för åren 2013 och 2014. Mot bakgrund av förändrade förutsättningar
och begäran om tilläggsanslag från nämnder har ekonomienheten sammanställt ett förslag
till reviderad drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun 2012 samt flerårsplan
för åren 2013 och 2014.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-10 att återremittera ärendet till arbetsutskottet samt att
ärendet ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 och kommunstyrelsen
2011-11-24.
Förslaget presenteras av ekonomichef Maria Vaziri samt ekonom Jonas Eriksson på arbetsutskottets sammanträde.
Behandling på sammanträdet
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker majoritetspartiernas (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Mariestadspartiet samt Miljöpartiet) förslag till revidering av drifts- och investeringsbudget
år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014 för Mariestads kommun.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 398 (forts.)
Johan Abrahamsson (M) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker oppositionspartiernas (Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet samt Centerpartiet) förslag till revidering av drifts- och
investeringsbudget år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014 för Mariestads kommun.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt majoritetspartiernas (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Mariestadspartiet
samt Miljöpartiet) förslag till revidering av drifts- och investeringsbudget år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014 för Mariestads kommun.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, chefen för kommunledningskontoret
Maria Vaziri samt ekonom Jonas Eriksson 2011-10-28, Revidering av budget 2012, plan
2013-2014.
Resultatbudget, Revidering av Kfs beslut 20 juni -2011, (inkl skatteväxling med regionen).
Oppositionspartiernas (Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet samt Centerpartiet)
förslag till revidering av drifts- och investeringsbudget år 2012 samt flerårsplan för åren
2013-2014 för Mariestads kommun.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Kommunchef Lars Arvidsson
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-11-23

15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 399

KS 2011/0124

Projektplan för Stockholmsvägen, gestaltning och byte av VA m.m.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunledningskontoret och tekniska
förvaltningen sammanställt en översiktlig tidplan för Stockholmsvägens omgestaltning,
VA-byten m.m.
Övergripande
Gestaltningsprogram klart
Beslut om remiss – Ksau
Remisstid
Hanterings av synpunkter
Beslutsprocess gestaltningsprogram

december 2011
december 2011
ca 30 januari 2012
februari 2012
Ksau 2012-03-19, Ks 2012-04-12, Kf 2012-04-23

Etapp 1: järnvägen – Mariagatan
Detaljprojektering VA, gata m.m.
VA-arbeten
Gatuarbeten

24 april 2012 – 15 juni 2012
27 augusti 2012 – 30 november 2012
15 mars 2013 – 20 juni 2013

Etapp 2: Mariagatan – Ladukärrsvägen
Detaljprojektering VA, gata m.m.
VA-arbeten
Gatuarbeten

Hösten 2012
1 april 2013 – 15 juni 2013
27 augusti 2013 – 30 november 2013

Etapp 3: Ladukärrsvägen – vattentornet
Detaljprojektering VA, gata m.m.
Hösten 2013
VA-arbeten
1 april 2014 – 15 juni 2014
Gatuarbeten
27 augusti 2014 – 30 november 2014
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, gatuchef Matz Hasselbom samt
VA-chef Kenneth Jensen 2011-11-14, Stockholmsvägen Gestaltning, byte av VA m.m.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Gatuchef Matz Hasselbom, VA-chef Kenneth Jensen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 400

KS 2011/0250

Ny kombihall:
Beslut om projekteringsstart för upprättande av förfrågningsunderlag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inleda projektering för upprättande av
förfrågningsunderlag för att bygga två kombihallar.
2. Kommunchefen får i uppdrag att upprätta ett borgensavtal samt ett drift- och skötselavtal med IBK Lockeruds hallbolag.
Bakgrund
Mariestads kommun och IBK Lockerud har under en längre tid diskuterat möjligheten att
bygga två kombihallar med planmåtten 20 x 40 m, inklusive åtta omklädningsrum i anslutning till Vadsbohallen/Tunahallen. Som en följd av detta kan Vänershovshallen rivas. Det
innebär ett nettotillskott med en inomhushall i kommunen.
I samband med byggnationen bildas ett hallbolag som ska ansvara för skötsel och tillsyn av
nuvarande Vadsbohall samt de två nya hallarna. I skötsel och tillsyn ingår vaktmästeriarbete,
städning, bokning av tider, öppning, stängning, m.m. Förslaget är att hallbolaget äger hallarna
i minst 10 år. Hallbolaget har rätt att namnge hallarna för att få sponsorintäkter samt bedriva
cafeteriaverksamhet.
IBK Lockerud har erbjudit sig att bygga de två nya hallarna för 20 miljoner kronor, inklusive
anslutningskostnader för el, vatten och värme, markanläggningskostnader i anslutning till de
nya hallarna, byggherrekostnader samt oförutsedda kostnader.
En förutsättning för att kunna finansiera bygget är att Kommunstyrelsen beviljar hallbolaget
kommunal borgen. Upphandlingen av entreprenör genomförs enligt Lagen om offentlig
upphandling (LOU).
Tekniska förvaltningen bedömer att driftskostnaden för Vadsbohallen och de två nya kombihallarna uppgår till totalt ca 4,8 miljoner kronor med kommunen som huvudman. Med
hallbolaget som ansvarig för skötsel och tillsyn uppgår driftskostnaden till totalt ca 4,3 miljoner kronor. I den totala driftskostnaden ingår, utöver skötsel och tillsyn, även kostnader för
värme, el, vatten, underhåll och kapitalkostnader.
Kommunens nuvarande driftskostnad för Vadsbogymnasiet uppgår till ca 2,4 miljoner kronor/år. Fastighetsavdelningens nettokostnad för Vadsbohallen uppgår till ca 0,9 miljoner
kronor. Efter byggande av 2 nya kombihallar kommer nettokostnaden att uppgå till ca 1,3
miljoner kronor. Idag uppgår intäkterna för Vadsbohallen till ca 1,5 miljoner kronor, i huvudsak internhyra från Vadsbogymnasiet. Enligt uppgift från Vadsbogymnasiet kommer
gymnasiet att betala ytterligare 0,6 miljoner kronor för att ha tillgång till ytterligare två hallar.

Justerandes signatur
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Ksau § 400 (forts.)
I samband med nybyggnationen vid Vadsbohallen/Tunahallen planeras att riva Vänershovshallen. Vänershovshallens driftskostnader uppgår till ca 0,4 miljoner kronor/år och det
bokförda värdet uppgår 2011-03-01 till 0,23 milj. kronor. Rivningskostnaden för Vänershovshallen beräknas uppgå till ca 5 miljoner kronor inklusive återställningskostnad för
parkeringsplatser och ny värmeanslutning till omklädningsrum vid Vänershovs IP. Vänershovshallen är idag väldigt nersliten både utvändigt och invändigt, bristfällig ventilation och
är inte tillgänglighetsanpassad. Upprustningsbehovet bedöms till ca 25 miljoner kronor.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-11-10 att de inte ser några möjligheter att i
rådande ekonomiska läge kunna godkänna en hyreshöjning för Vadsbogymnasiet med 600
tkr för att få tillgång till en kombihall.
Stadsjuristen framhåller i en skrivelse att lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämplig på de driftsåtaganden från hallbolagets sida som planeras ingå i avtalet.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (m) yrkar att arbetsutskottet ska besluta om att inleda projektering för
upprättande av förfrågningsunderlag för att bygga två kombihallar. Abrahamsson yrkar vidare att kommunchefen får i uppdrag att upprätta ett borgensavtal samt ett drift- och skötselavtal med IBK Lockeruds hallbolag.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker Johan Abrahamssons (M) yrkande.
Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, med anledning av kommunens ekonomiska situation, skjuta
byggnationen av en ny kombihall på framtiden.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt Johan Abrahamssons (M) yrkande.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-10-24, Ny kombihall,
beslut om projekteringsstart för upprättande av förfrågningsunderlag.
Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2011-06-28, Samarbetsavtal med föreningslivet för att få byggt två kombihallar i Mariestads kommun.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-11-10 § 134, Kombihall.
Skrivelse från rektor Mikael Hedquist vid Vadsbogymnasiet 2011-11-08.
_____________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Ekonom Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 401

KS 2011/0310

Ansökan om medel för att utarbeta handlingar för drift/upphandling
av park och natur
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av framtagandet av skötselhandlingar för
parkdriften i Mariestad ska ske inom ramen för tekniska nämndens budget.
Bakgrund
Tekniska förvaltningen har föreslagit att tekniska nämnden ska ansöka om medel för att
kartlägga gatu- och parkdriften i MTG-samarbetet. Kostnaden för att utarbeta skötselanvisningar beräknas uppgå till totalt 400 tkr och enligt gängse fördelningsmodell (60/25/15)
ska Mariestads kommun därmed avsätta 240 tkr till kartläggningen.
Tekniska nämnden beslutade 2011-10-25 att överlämna förvaltningens skrivelse till respektive kommunstyrelse i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Det finns i dag ingen karta över de ytor och anläggningar som ingår i gatu- och parkdriftsåtagandet i MTG. Då verksamheterna alltid har bedrivits i egen regi har det inte ansetts
nödvändigt eftersom kunskapen funnits i organisationen. Det är brukligt att drifthandlingar
tas fram i samband med konkurrensutsättning för att entreprenörer ska kunna lämna pris
på uppdraget. I drifthandlingarna beskrivs vad som ska skötas, hur det ska skötas och när.
Ibland väljer de upphandlande enheterna att endast specificera en skötselnivå som entreprenören ska lämna pris på, så kallad funktionsupphandling. Oavsett upphandlingsform
krävs alltid mängder och frekvenser för skötselåtagandet eftersom entreprenörens arbetsplanering kräver detta. Även i egen regi är dessa uppgifter värdefulla. Med dem går det att
mäta kostnadseffektivitet i form av nyckeltal, såsom kronor per kvadratmeter för gräsklippning, med mera.
Tekniska förvaltningen framhåller att om kommunens gatu- och parkverksamhet ska kunna
bedrivas rationellt och långsiktigt är det en nödvändighet att samtliga skötselobjekt inventeras. Parallellt med denna kartläggning bör även skötselinstruktioner arbetas fram. Det färdiga
underlaget ska motsvara det underlag som skulle krävas vid en extern upphandling av verksamheten. I första hand bör parkverksamheten kartläggas, eftersom den bedöms vara lättare
att avgränsa än gatuverksamheten. Det ligger även i linje med Mariestads besparingsåtgärder.
I det fall driften kvarstår i egen regi eller om endast delar av driften handlas upp är det beskrivna underlaget en förutsättning för att göra nödvändiga prioriteringar i parkdriften.
Tekniska nämnden beslutade 2011-10-25 att föreslå kommunstyrelsen att avsätta 240 tkr.
för framtagande av skötselhandlingar för parkdriften i Mariestad. Handlingarna ska motsvara de handlingar som krävs vid en extern upphandling. Motsvarande ansökan kommer att
skickas till kommunstyrelserna i Töreboda och Gullspång. I det fall Töreboda och/eller
Gullspång avstår från att medverka bedöms kostnaden för Mariestad kommun att öka med
cirka 50 tkr.
Justerandes signatur
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Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson(M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2011-10-25 § 139, Ansökan om medel för att ta
fram handlingar för drift/-upphandling av park och natur.
Skrivelse upprättad ar t.f. tekniska chefen Leif Andersson samt gatuchef Matz Hasselbom
2011-10-13, Ansökan om medel för att ta fram handlingar för drift/-upphandling av park
och natur.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(T.f. tekniska chefen Leif Andersson)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 402

KS 2011/0311

Ändring av VA-taxa för Mariestads kommun
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen Justering av VA-taxan för Mariestads
kommun. Ändringen föreslås träda i kraft 2012-01-01.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund
Tekniska förvaltningen, va-avdelningen har upprättat ett förslag till va-taxa för Mariestads
kommun. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna
med 5 procent samt förtydligande av bland annat reduceringsregler för dagvatten.
Verksamhetens förväntade ekonomiska utveckling har föranlett ett behov av en avgiftsförändring. Under år 2012 förväntas ett underskott med 3,3 miljoner varav 1,2 miljoner regleras mot fonden. Även under åren 2013 och 2014 finns behov av justering av VA-taxan.
Det finns ett stort underhållsbehov av ledningsnät och förra årets översvämningar resulterar i en åtgärdsplan med ökade underhållskostnader, investeringar och kapitaltjänstkostnader. Uttaget ur fonden innebär även minskade ränteintäkter.
Tekniska nämnden beslutade 2011-10-25 att godkänna och överlämna den föreslagna ändringen av VA-taxan till kommunfullmäktige samt att ändringen föreslås träda i kraft 2012-01-01.
Behandling på sammanträdet
Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2011-10-25 § 141, Ändring av VA-taxa för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson samt VA-chefen Kenneth Jensen
2011-10-14.
Förslag till Taxa för Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Förslag till ändringar i VA-taxan.

_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(T.f. tekniska chefen Leif Andersson)
(VA-chef Kenneth Jensen)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
Justerandes signatur
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Ksau § 403

KS 2011/0319

Förhyrning av Högelidsgården för förskoleverksamhet
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till hyresavtal för Högelidsgården. Avsikten är att
bedriva förskoleverksamhet i lokalerna.
Bakgrund
Mariestads kommun har en stor efterfrågan på förskoleplatser för våren 2012. Tillfälliga
avdelningar kommer att öppnas under våren, bl.a. kommer ytterligare en avdelning att
öppnas på förskolorna Svampen och Lingonet. Detta motsvarar dock inte behovet utan
ytterligare platser behöver tillskapas.
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt alternativa lösningar i kommunens egna
fastigheter utan resultat. Förvaltningen föreslår därför att Mariestads kommun ska hyra
Svenska Kyrkans lokaler i Högelidsgården. Lokalerna inrymmer lokaler för ca 20 barn och
därmed tillgodoses det totala behovet under första halvåret år 2012.
Hyresavtalet för Högelidsgården är tidsbegränsat till första halvåret år 2012. Hyreskostnaden uppgår till 12 tkr i månaden. Till detta kommer kostnader för el, värme, vatten, fastighetsskötsel och sophantering motsvarande ca 6 tkr i månaden.
Behandling på sammanträdet
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av förskolechef Anna-Karin Yséus samt t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-11-10, Högelidsgården – förslag att hyra lokaler för förskoleverksamhet.
Förslag till hyreskontrakt för Högelidsgården.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Förskolechef Anna-Karin Yséus )
(T.f. tekniska chefen Leif Andersson)
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Ksau § 404

KS 2011/0300

Yttrande över förslag till mätbara mål för friluftslivspolitiken
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Mariestads kommun är positiv till de framtagna målen och ser att de överensstämmer väl
med de lokala mål för friluftsliv, hållbar utveckling, landsbygdsutveckling och folkhälsoarbete som Mariestads kommun har antagit samt i arbetet med Leader landsbygdsprojekt och
biosfärsområdet Vänerskärgården Kinnekulle.
Mariestads kommun vill även poängtera vikten av att allemansrätten fortsättningsvis värnas
samt att ett utvecklat friluftsliv är en viktig faktor för regional tillväxt. I övrigt har Mariestads kommun inget att erinra om förslaget.
Bakgrund
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen och i samråd med ett stort antal myndigheter och organisationer lagt fram förslag till mätbara mål för friluftslivspolitiken. Målen bygger på propositionen ”Framtidens friluftsliv” och de tio områden i propositionen beskriver
hur staten kan skapa förutsättningar för människor att bedriva friluftsliv. Målen för friluftslivspolitiken är framtagna för att likna miljömålen men är mer konkreta och enkla.
Naturvårdsverket föreslår att uppföljningen av friluftsmålen ska visa hur friluftslivet utvecklas, vad som är framgångsrikt och vilka områden som behöver extra insatser.
Enligt förslaget är de tio mätbara mål för friluftslivspolitiken följande:
-

Naturen är tillgänglig för alla
Personligt och ideellt engagemang står i centrum
Allemansrätten värnas
Det hållbara brukandet tar hänsyn till friluftslivets behov
Kommunernas ansvar för den tätortsnära naturen är starkt
Friluftslivet bidrar till landsbygdsutveckling och regional tillväxt
Skyddade områden är en tillgång till friluftslivet
Friluftslivet har en given roll i skolans arbete
Fysisk aktivitet och avkoppling stärker folkhälsan
Beslut om friluftsliv fattas med god kunskap

Underlag för beslut
Naturvårdsverket 2011-10-30, Remiss om förslag till mätbara mål för friluftspolitiken.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2011-11-11, Svar på ”Remiss om mätbara mål för friluftspolitiken”.
_____________________________________________________________

Naturvårdsverket
Fritidschef Tomas Ekström
Justerandes signatur
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Ksau § 405

KS 2011/0232

Motion om en utsiktsplats i Mariestad
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar om att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund
Ingela Johansson i Mariestad har föreslagit att kommunen ska anlägga/etablera en utsiktsplats i Mariestad med vy över det sjönära läget. Medborgarförslaget har överlämnats till utvecklingsenheten för beredning.
Utvecklingsenheten föreslår att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget. Motiveringen till detta är att det saknas ekonomiska resurser för att bygga en ny utsiktsplats. De
framhåller dock att om det i framtiden är ekonomiskt genomförbart så vore ett en bra idé
att uppföra en utsiktsplats i anslutning till Sjöstaden. Detta skulle kunna vara ett vanligt
flerbostadshus med en publik verksamhet på takvåningen som till exempel en restaurang.
Tills vidare hänvisas till den goda utsikten vid Pommerska tomten på Näset i gamla staden.
Underlag för beslutet
Medborgarförslag från Ingela Johansson 2011-08-24 om att kommunen ska anlägga/ etablera en utsiktsplats i Mariestad med vy över det sjönära läget.
Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2011-11-08, Svar på medborgarförslag:
Utsiktsplats i Mariestad.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ingela Johansson)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-11-23

24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 406

KS 2011/0321

Beslut om försäkringsgivare inför ny avtalsperiod
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

i enlighet med försäkringsmäklarnas förslag, utse bolag A till försäkringsgivare för
kommande avtalsperiod, avseende Förmögenhetsbrottsförsäkring.

-

i enlighet med försäkringsmäklarnas förslag, utse bolag D till försäkringsgivare för
kommande avtalsperiod, avseende Rättsskyddsförsäkring.

-

i enlighet med försäkringsmäklarnas förslag, utse bolag G till försäkringsgivare för
kommande avtalsperiod, avseende Tjänstereseförsäkring.

-

i enlighet med försäkringsmäklarnas förslag, utse bolag O till försäkringsgivare för
kommande avtalsperiod, avseende Motorfordonsförsäkring.

-

i enlighet med försäkringsmäklarnas förslag, utse bolag S till försäkringsgivare för
kommande avtalsperiod, avseende Kommunförsäkring.

Bakgrund
Mariestads kommun har varit med i en kommungemensam upphandling som kommunens
försäkringsmäklare Marsh AB genomfört. En sammanställning visar att det mest förmånliga för kommunen är att utse försäkringsbolag enligt tabell nedan, som försäkringsgivare
under den kommande avtalsperioden.
Mariestad

Tidigare premie
D

S

Kommun

C

1 244 206

Tjänsteresa
Förmögenhetsbrott
Rättsskydd
Motor

G

775 000
11 722

12 275

34 000

35 000

9 000

15 000
715 108

520 309 kr

Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson 2011-11-11, Försäkringsgivare inför ny avtalsperiod.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson)

Justerandes signatur
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KS 2011/0026

Tidplan för uppföljning av budget år 2012
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna tidplanen för uppföljning av budget
år 2012.
Bakgrund
Inför varje nytt räkenskapsår upprättar ekonomienheten ett förslag på tidplan för att redovisa årsprognoser, delårsrapport samt åtgärdsplaner. Planen innefattar tider då dessa uppgifter ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Förslag till tidplan för uppföljning av budget år 2012.
_____________________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson
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KS 2011/0290

Skolstrukturutredningen steg 1, Beslut om investering för anpassning
av lokaler på Marieholmsskolan och Vadsboskolan
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att kompletteras
med de ekonomiska konsekvenserna av barn- och utbildningsnämndens beslut för anpassningen och ombyggnationen av Marieholmsskolan och Vadsboskolan. Ärendet ska även
kompletteras med en redovisning av kommunens totala kostnader för anpassningen och
ombyggnationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig dock positiva till projektet.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-11-10 att föreslå kommunfullmäktige att
komvux verksamhet flyttas till Vadsboskolan samt att Marieholmsskolan byggs om till förskola.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-11-21 om att föreslå kommunfullmäktige
besluta om ett investeringstak på 25, 2 miljoner kronor. Investeringen ska innefatta anpassning av lokaler för komvux på Vadsboskolan samt köp av paviljonger och ombyggnation
av Marieholmsskolan till förskola. Nämnden beslutade även att investeringskostnaden för
inventarier till fyra förskoleavdelningar på Marieholmsskolan, totalt 2,5 miljoner kronor,
hänskjuts till år 2013.
Ärendet förs vidare till kommunfullmäktige mot bakgrund av att de kostnader som förslaget för med sig inte har tagits med i kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2012
(Kf § 81/2011).
Enligt förslaget ska komvux verksamhet flytta till Vadsboskolan från och med hösten 2012.
För att detta ska vara möjligt krävs att:
-

den förhyrda paviljongen i södra delen av Tunaholmsskolan även fortsättningsvis kan
nyttjas. Barn- och utbildningsnämnden framhåller att det ekonomiska mest fördelaktiga alternativet är att köpa paviljongen till en kostnad av 2,2 miljoner kronor.

-

Vadsbogymnasiets lokaler verksamhetsanpassas. I anpassningen ingår bland annat att
skapa fler grupprum. Kostnaden för detta beräknas uppgå till maximalt tre miljoner
kronor.

Marieholmsskolans ombyggnad till förskola beräknas kunna vara klar för inflyttning i mars
2013. I samband med att förskolan tas i anspråk avvecklas förskolorna Lingonet och Granaten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 408 (forts.)
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med de ekonomiska konsekvenserna av barn- och utbildningsnämndens beslut för anpassningen och
ombyggnationen av Marieholmsskolan och Vadsboskolan. Abrahamsson yrkar vidare att
kommunens totala kostnader för anpassningen och ombyggnationen ska redovisas.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker Johan Abrahamssons (M) yrkande.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp Abrahamssons (M) yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-11-10 § 133, Skolstrukturutredningen, inklusive reservation från Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-11-10 § 140, Skolstrukturutredningen – steg 1.
Skrivelse upprättad av grundskolechef Hans Klingvall samt ekonom Ulf Jansson 2011-1121, Flytt av komvux till Vadsboskolan och ombyggnad av Marieholmsskolan till förskola.
Skolstrukturutredningen 2011, upprättad av barn- och utbildningsförvaltningen 2011-10-26.
_____________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson
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Ksau § 409

KS 2011/0014

Förlängd option på kv. Kornet
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja Sill & Dynamit AB förlängning av optionen inom den tänkta fastigheten Kornet i Mariestads hamnområde. Dock längst t.o.m.
den 31 december 2011.
Bakgrund
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén informerade att nuvarande option med Sill &
Dynamit AB löper ut 2011-11-25. Förhandling om försäljning och utformning av avtal pågår varför önskemål finns om att förlänga optionen, Dock längst t.o.m. den 31 december
2011.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén
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Ksau § 410

Aktuell information & rapporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nya P-automater
Gatuchef Matz Hasselbom informerade om förslag att investera i nya p-automater. Anledningarna till ett eventuellt byte är bl.a. att kontanthanteringen kommer att fördyras med
anledning av det nya bankavtalet. Vidare kommer servicen och säkerheten att öka med nya
automater.
I dag krävs det ca en halvtidstjänst för hanteringen av kontanter och p-automaterna. Kapitalkostnaden för de nya automaterna kommer att täckas genom att denna tjänst försvinner.
Tekniska förvaltningen och kommunutvecklaren utreder hur nya p-automater kan påverka
centrumhandeln. Utredningen är klar i februari och tekniska förvaltningen inväntar denna
innan de lämnar ett förslag till beslut.
_____________________________________________________________

Ny säkerhetssamordnare
Kommunchef Lars Arvidsson informerade om den pågående processen med att anställa en
ny säkerhetssamordnare. Fyra personer kallades till intervju och diskussioner förs med en
av dessa.
_____________________________________________________________

Uppdrag för parlamentariskt sammansatt grupp
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-09-14 att ge kommunchefen i uppdrag att
tillsätta en parlamentarisk sammansatt arbetsgrupp som ska lämna förslag till utformning av
den politiska organisationen, arbetssätt samt ersättningar.
Den parlamentariskt sammansatta arbetsgruppen hade sitt första möte 2011-10-24 och beslutade då om gruppens uppdrag. Arbetsgruppens definiering av uppdraget överensstämde
dock inte med det uppdrag som arbetsutskottet gav.
Arbetsutskottet diskuterade ärendet och beslutade att lyfta frågan vid sammanträdet den 7
december.
_____________________________________________________________
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Bilaga 1

Skriftlig reservation av Johan Abrahamsson § 393
Än en gång har någon varit och lovat 100 000 kr fast det finns ett politiskt beslut i en annan riktning!
När en Gäst (Patrik Zimonyi), som är inbjuden till kommunstyrelsens arbetsutskott, i sitt
föredrag berättar att han har fått ett muntligt löfte av någon om att Mariestads kommun
ska bevilja 100 000 kr till Affärsplanen som tagits fram 2011.
Det är ohållbart att ha denna beslutsgången i Mariestad
Fattade demokratiska beslut ska gälla.
Det är ohållbart att löften ges utan att beslut har fattats på demokratiska grunder.

Johan Abrahamsson
Moderaterna

Justerandes signatur
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ANSLAGSBEVIS
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2011-11-23

Anslagsdatum

2011-11-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2011-12-16

...............................................................................................................

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

