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Kommunstyrelsen
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Beslutande

Övriga deltagande

Stadshuset, sammanträdesrum Vänersalen, klockan 17.00–18.20
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Kommunchef
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Kommunsekreterare

Utses att justera
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Justeringens plats och tid
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Ordförande
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Tjänstgörande ersättare
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Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer

145-151

Ola Blomberg
Ordförande
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Jens Söder
Justerande
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Johan Abrahamsson
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Kommunstyrelsen
Ks § 145

KS 2011/0132

Prognos 4 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognos 4 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter och
lägger den till handlingarna.
Bakgrund
Ekonomienheten har sammanställt prognos 4 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Prognos 4 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 146

KS 2011/0132

Prognos 4 år 2011 för Mariestads kommun
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
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.
Bakgrund
Ekonomienheten har sammanställt prognos 4 år 2011 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Prognos 4 år 2011 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 147

KS 2011/0026

Beslut om eventuell revidering av drifts- och investeringsbudget år 2012
för kommunstyrelsens verksamhet
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
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.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker majoritetspartiernas (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Mariestadspartiet samt Miljöpartiet) förslag till drift- och investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014 enligt reviderat förslag.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker majoritetspartiernas förslag till driftbudget men yrkar att
investeringsbudgeten justeras enligt följande:
-

2012: 3,8 miljoner kronor
2013: 450 tkr
2014: 450 tkr

Ordförande Jens Söder (S) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetspartiernas förslag till reviderad drift- och investeringsbudget
för kommunstyrelsens verksamheter år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014.
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Kommunstyrelsen
Ks § 147 (forts.)
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen, Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2012.
_____________________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 148

KS 2011/0026

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.
Ärendet justeras omedelbart.
Johan Abrahamsson (M), Björn Fagerlund (M), Rune Skogsberg (C) samt Leif Jonegård
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om drift- och investeringsbudget för år 2012
(beslutspunkt 1) 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.
Kommunchef Lars Arvidsson redovisar på sammanträdet att någon utredning inte gjorts om
möjligheten att lägga ett avkastningskrav på Mariehus AB redan år 2012.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-11-24

7

Kommunstyrelsen
Ks § 148 (forts.)
Behandling på kommunstyrelsen
Christer Dalvik (MAP) redogör för en justering i majoritetspartiernas förslag till reviderad
drift- och investeringsbudget för år 2012. Justeringen är att Strandgården ska säljas vilket
innebär att det totala resultatet ökar med 2 000 tkr. Dalvik tillstyrker majoritetspartiernas(Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Mariestadspartiet samt Miljöpartiet) förslag till revidering av drift- och investeringsbudget för år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker oppositionspartiernas (Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet samt Centerpartiet) förslag till revidering av drifts- och investeringsbudget
år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014.
Johan Abrahamsson (M) yrkar vidare att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
att ändra ägardirektiven för Mariehus AB enligt följande:
-

Soliditetsmålet ska avskaffas
Avkastningskravet ska öka till 3 500 tkr för socialt boende

Abrahamsson (M) yrkar vidare att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att
ändra ägardirektiven för Mariestad Töreboda Energi AB så att ägarna ska erhålla en årlig
avkastning om 4 000 tkr.
Ordförande Jens Söder (S) ställer yrkandena avseende drift- och investeringsbudgeten under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetspartiernas förslag
till reviderad drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2012 samt flerårsplan
för åren 2013-2014.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetspartiernas förslag till drift- och investeringsbudget för år 2012 röstar ja. De ledamöter
som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt oppositionspartiernas förslag till drift- och investerings budget för år 2012 röstar nej.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster, 5 nej-röster samt en ledamot som avstod. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt majoritetspartiernas förslag till reviderad drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Ordförande Jens Söder (M) tar upp Johan Abrahamssons tilläggsyrkanden om ändrade
ägardirektiv för Mariehus AB och Mariestad Töreboda Energi AB för beslut och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget.
Ordförande Jens Söder (S) tar därefter upp arbetsutskottets förslag till beslut punkterna 2
t.o.m. 6 för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 148 (forts.)
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
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 149

KS 2011/0246

Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska inrätta ett nätverkscafé
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Motiveringen till beslutet är att det i Mariestads kommun redan finns ett flertal mötesplatser av en typ som föreslås i medborgarförslaget. Dessa mötesplatser bedrivs såväl i kommunal som i ideell och privat regi.
Bakgrund
Ingela Johansson har inkommit med ett medborgarförslag i vilket hon föreslår att Mariestads kommun ska inrätta ett nätverkscafé, en mötesplats för alla där man känner sig välkommen och kan skapa nya kontakter. En mötesplats som under den kalla årstiden kan
ersätta naturliga mötesplatser som torget och hamnen. Medborgarförslaget överlämnades
till fritidschef Tomas Ekström för beredning.
Fritidschefen framhåller att Mariestads kommun, inom ramen för ordinarie verksamheter,
redan idag kan erbjuda offentliga miljöer som även under vinterhalvåret ger förutsättningar
för kontaktskapande och där nya idéer och erfarenheter utbyts. Exempel på detta är:
-

Stadsbiblioteket erbjuder möjligheter till tidningsläsande och tillgång till internet kostnadsfritt.

-

Ungdomskulturhuset Elvärket är en mötesplats som är öppen för alla. Elvärket har
även tillgång till internet och café.

Utöver kommunala verksamheter finns det ideella föreningar och kyrkosamfund som erbjuder miljöer för kontaktskapande där alla är välkomna. För den som söker mötesplatser i
cafémiljö finns det dessutom åtskilliga privata aktörer i Mariestad som erbjuder detta.
Med hänvisning till de mötesplatser som redan finns i kommunal, ideell och privat regi anser fritidschefen att medborgarförslaget är besvarat.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Kommunstyrelsen
Ks § 149 (forts.)
Underlag för beslut
Medborgarförslag inlämnat av Ingela Johansson 2011-09-10 om att Mariestads kommun
ska inrätta ett nätverkscafé, en mötesplats för alla där man känner sig välkommen och kan
skapa nya kontakter.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2011-10-19, Medborgarförslag om nätverkscafé.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ingela Johansson)
(Fritidschef Tomas Ekström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 150

KS 2011/0311

Ändring av VA-taxa för Mariestads kommun
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Åsa Olsson (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
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Kommunstyrelsen
Ks § 150 (forts.)
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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Kommunstyrelsen
Ks § 151

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Protokoll från den 3 november 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från den 26 oktober 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från den 31 oktober 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

MTG Lönenämnd
Protokoll från den 8 april 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

MTG Lönenämnd
Protokoll från den 10 juni 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Mariestad Töreboda Energi AB
Protokoll från den 11 oktober 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Mariehus fastigheter AB
Protokoll från den 1 november 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Utvecklingsenheten
Delegationsbeslut skolskjuts oktober 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-26

14

Kommunstyrelsen
Ks § 151 (forts.)
_____________________________________________________________

Utvecklingsenheten
Delegationsbeslut färdtjänst september 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Utvecklingsenheten
Delegationsbeslut färdtjänst oktober 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Utvecklingsenheten
Delegationsbeslut riksfärdtjänst oktober 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________
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Kommunstyrelsen

Bilaga 1
Omröstning § 148
Namn och parti

JA

Jens Söder (S)

X

Christer Dalvik (MAP)
Marianne Kjellqvist (S)

X
X

Therése Weckström (s)

X

NEJ

Bengt Erik Askerlund (mp)

X

Per Rosengren (v)

X

Åsa Olsson (v)

X

Johan Abrahamsson (m)

X

Björn Fagerlund (m)

X

Rune Skogsberg (c)

X

Leif Jonegård (FP)

X

Emelie Olsson (V)

X

Sture Pettersson (S)
SUMMA:

Justerandes signatur

AVSTÅR

X
7 JA

5 NEJ

1 AVSTÅR

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS
___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-11-24

Anslagsdatum

2011-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2011-12-19
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

