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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 70

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sveriges Kommuner och Landsting, framtidskommissionen. Rapporten 500 texter om
framtidens Sverige – från Trelleborg till Arjeplog.
2. Myndigheten för yrkeshögskolan. Beslut att avslå ansökan från Mariestads kommun,
Dacapo Mariestad om att utbildningen i Trädgårdshantverk och trädgårdsskötsel – kulturhistoriska trädgårdar ska ingå i yrkeshögskolan och beviljas statsbidrag eller särskilda
medel.
(Dnr. KS 2012/0274)
3. Myndigheten för yrkeshögskolan. Beslut att avslå ansökan från Mariestads kommun, Dacapo Mariestad om att utbildningen Mathantverk med fördjupad råvarukunskap ska ingå i
yrkeshögskolan och beviljas statsbidrag eller särskilda medel.
(Dnr. KS 2012/0220)
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 71

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Falkenbergs kommun, Falkenbergs näringsliv AB m.fl. Inbjudan till Falkenbergs Tillväxtdagar den 5-6 mars 2013 i Falkenberg.
2. Utvärderingsringen. Inbjudan till erfarenhetskonferens 2013 den 21-22 mars i Stockholm.
3. Trafikverket. Inbjudan till presentation av: Trafikslagsövergripande stråkstudie av Göta
älv och Vänerstråket, Ett beslutsunderlag för framtida nybyggnad av slussar i Trollhättekanal den 19 februari 2013 i Trollhättan.
4. pwc. Inbjudan till utbildningen Barnkonventionen – kommunens ansvar, men hur?
Den 8 mars i Stockholm.
Arbetsutskottet beslutar att Marianne Kjellquist (S) får delta i utbildningen.
5. Jordbruksverket. Inbjudan till workshop ”Arbetar ni för att få fler inflyttare till er
kommun/region? Vi vet hur ni kan locka dem till er.” den 28 februari 2013 i Stockholm.
6. Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Inbjudan till informationsdag om hälso- och sjukvården i Skaraborg den 19 februari i Regionens Hus, Mariestad.
7. Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd. Inbjudan till konferensen ”Kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland – Hur når vi längre tillsammans?” den 1mars
2013.
Arbetsutskottet beslutar att Nils Farken (MP) representerar Mariestads kommun vid konferensen.
8. Arbetsutskottet beslutar att Marianne Kjellquist (S) samt Christer Dalvik (MAP) tillåts
att åka på studieresa till Stockholm 18-19 mars. Studiebesöket avser tillgänglighetsanpassat boende.
9. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2013 den 15-15 mars i Uppsala.
Arbetsutskottet beslutar att Marianne Kjellquist (S) får delta på konferensen
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 72

KS 2013/0044

Kommunledningskontorets verksamhetsplan år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets verksamhetsplan för år 2013.
Bakgrund

Kommunledningskontoret bildar tillsammans med tillväxt- och utvecklingskontoret kommunstyrelsens förvaltning. Kommunchefen är chef för kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunledningskontorets uppdrag är att, i enlighet med kommunstyrelsens lednings- och
styrfunktion, arbeta kommunövergripande för att leda, samordna och utveckla de interna
processerna. Kommunledningskontoret ska verka för en helhetssyn på kommunens verksamheter och ekonomi, vilket innefattar ett kommungemensamt arbetssätt samt att beslutade förändringar får genomslag i samtliga förvaltningar och verksamheter
Under år 2012 initierades och prioriterades arbetet med att förtydliga kommunledningskontorets kommunövergripande uppdrag. Detta arbete kommer att förstärkas under år 2013.
Syftet med den upprättade verksamhetsplanen är att beskriva kommunledningskontorets
roll och uppdrag samt verksamhetens mål för år 2013.
Underlag för beslut

Förslag till verksamhetsplan för kommunledningskontoret 2013.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 73

KS 2012/0342

Organisatorisk placering av bemanningsenheten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 28 februari 2013.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-08-16 kommunchefen i uppdrag att sammanställa
en genomlysning av bemanningsenheten, dess uppdrag och alternativa finansieringsmöjligheter. Uppdraget utfördes av förvaltningschefen för kommunledningskontoret i samverkan med
en arbetsgrupp bestående av vård- och omsorgschefen, verksamhetschefen för förskolan, enhetschefen för bemanningsenheten, ekonomienhetsansvarige samt administrative chefen.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-11-22 presenterades arbetsgruppens utredning inklusive tre alternativa förslag till beslut för att finansiera verksamheten vid bemanningsenheten.
Alternativ 1: Kommunstyrelsen anslagsfinansierar den administrativa delen av bemanningsenhetens verksamhet (exklusive resursteamen), motsvarande 3 840 tkr.
Alternativ 2: Bemanningsenheten anslagsfinansieras av de verksamheter som nyttjar enhetens tjänster. Det skulle innebära att socialnämnden anslagsfinansierar 4 920 tkr/år samt att
barn- och utbildningsnämnden anslagsfinansierar 1 085 tkr/år.
Alternativ 3: Nuvarande finansiering av bemanningsenheten kvarstår.
Inför arbetsutskottets sammanträde föreslog chefen för vård- och omsorgsförvaltningen
(VoO) att VoO skulle överta bemanningsenheten med befintlig organisation.
Arbetsutskottet beslutade att, mot bakgrund av att vård- och omsorgsförvaltningen har
ställt sig positiv till att överta bemanningsenheten med befintlig organisation, förorda detta
alternativ till organisatorisk placering för enheten. Arbetsutskottet beslutade även att bereda
socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget att överföra bemanningsenheten, med befintlig organisation, från kommunstyrelsen
till vård- och omsorgsförvaltningen.
Socialnämnden beslutade 2012-01-15 att ställa sig bakom förslaget att bemanningsenheten
organisatoriskt placeras under VoO.
Barn- och utbildningsnämnden framförde 2013-01-23 att de inte har några synpunkter på
förslaget. Nämnden framhöll dock att det bör ske ett fortsatt arbete med att se över kostnader för bemanningsenheten inom förskolans verksamhet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 73 (forts.)

Vidare har chefen för kommunledningskontoret samt personalchefen lämnat synpunkter på
förslaget. De anser att bemanningsenheten även fortsättningsvis organisatoriskt ska tillhöra
kommunstyrelsen och anger tre skäl till detta:
-

Bemanningsenheten utför ett uppdrag utifrån ett centralt arbetsgivar- och kompetensförsörjningsperspektiv.

-

Att flytta enheten till en annan nämnd effektiviserar inte de ekonomiska transaktionerna. Det sker genom anslagsfinansiering samt genom att införa regelbundna kvartalsvisa
avstämningar av priset.

-

Genom att vara en centralt organiserad bemanningsenhet har effektiviseringar och rationaliseringar kunnat genomföras. Målsättningen bör fortfarande vara den ursprungliga,
d.v.s. att knyta till sig fler verksamheter t.ex. skolan samt kost- och städverksamheten.

Chefen för kommunledningskontoret samt personalchefen föreslår därför kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta:
-

Att behålla nuvarande centrala organisatoriska placering av bemanningsenheten.

-

Att förslag till anslagsfinansiering av bemanningsenheten behandlas i samband med
budget 2014.

-

Att ekonomienheten genomför kvartalsvisa avstämningar av priset år 2013

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri samt
administrative chefen Ola Blomberg 2012-11-09, Bemanningsenheten: uppdrag och alternativ finansiering.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-01-15 § 13, Yttrande angående bemanningsenheten.
Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg 2012-12-20, Yttrande angående bemanningsenheten.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-01-23 § 14, Alternativ finansiering av bemanningsenheten.
Skrivelse upprättad av förvaltningschef Tommy Olsson samt verksamhetschef förskola
Anna-Karin Yséus 2013-01-01, Synpunkter – Alternativ finansiering av bemanningsenheten.
Skrivelse upprättad av chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri samt personalchef
Stefan Wallenå 2013-01-31, Organisatorisk tillhörighet för bemanningsenheten.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri, Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Chefen för bemanningsenheten Annsofie Hermansson, Verksamhetschef förskola Anna-Karin Yséus
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 74

KS 2011/0040

Beslut om att avsluta planarbete:
Detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl. Torsö, Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fortsätta pågående detaljplanearbete inom
fastigheten Sundet 5:1, Torsö, Mariestads kommun.
2. Arbetsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag att återkomma med förslag till kompletterande överenskommelse som reglerar kostnad och ansvar.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-09-29 planavdelningen i uppdrag att detaljplanelägga del av fastigheten Sundet 5:1, Torsö. Ett planförslag utarbetades under våren 2012 och
skickjades ut på samråd till allmänhet och myndigheter från 21 juni till 6 september 2012.
Mot bakgrund av de synpunkter som inkommit under samrådet, främst från Länsstyrelsen,
rekommenderar planavdelningen att detaljplanearbetet avslutas.
Syftet med detaljplanen var att möjliggöra avstyckning av 22 bostadsfastigheter för villa- och
fritidsbebyggelse, vägar och VA-system. Planområdet ligger inom ett av de utpekade LISområdena (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).
Inför antagande av LIS-planen föreslog kommunledningskontoret att området kring Sundet
skulle utgå ur handlingen på grund av Länsstyrelsens utställningsyttrande. På kommunstyrelsens förslag antog dock kommunfullmäktige LIS-planen i sin helhet.
Länsstyrelsen skriver följande i samrådsyttrandet över detaljplaneförslaget för del av Sundet
5:1 m.fl. ”Länsstyrelsen anser att planläggning för bostäder inom detta område inte är förenligt varken
med bestämmelserna om LIS i 7 kap. 18:e § MB eller Länsstyrelsens granskningsyttrande beträffande
kommunens utpekande av detta område som ett LIS område. Enligt strandskyddslagen ska inom ett visst
område kunna upphävas om det endast ha en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Länsstyrelsen anser att här är ett sedan tidigare helt oexploaterat område som är av stor betydelse för strandskyddets syften. Detta framfördes både under samråd och utställningsskeden för LIS områden inom Mariestads
kommun. Länsstyrelsen anser att såsom detaljplanen är utformade så strider upphävande av strandskydd
mot gällande bestämmelser i 7 kap. miljöbalken och Länsstyrelsen kan inte godkänna planen.”
Efter samrådet av detaljplanen har planavdelningen kommunicerat med Länsstyrelsen som
inte ser någon möjlighet till framgång inom strandskyddat området. Länsstyrelsen kommer
att pröva att upphäva detaljplanen om kommunen beslutar att driva planarbetet vidare.
Då en planläggning utanför strandskyddat område inte ryms inom aktuellt uppdrag önskar
planavdelningen avsluta planuppdraget.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 74 (forts.)
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) yrkar att arbetsutskottet beslutar att fortsätta pågående detaljplanearbete inom fastigheten Sundet 5:1, Torsö, Mariestads kommun. Dalvik yrkar vidare att arbetsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag att återkomma med förslag till kompletterande överenskommelse som reglerar kostnad och ansvar.
Marianne Kjellquist (S) tillstyrker Dalviks (MAP) yrkanden.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Dalviks (MAP) yrkande för beslut och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén 2013-01-24, Beslut om att avsluta planarbete: Detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl.
Torsö, Mariestads kommun.
Yttrande från länsstyrelsen 2012-09-04, Förslag till detaljplan för Sundet 5:1 m.fl. på Torsö i
Mariestads kommun, Västra Götalands län.
Yttrande från länsstyrelsen 2011-04-19, Utställt förslag till LIS-områden, tematisk fördjupning av översiktsplanen för Mariestads kommun, Västra Götalands län.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 § 189, Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) – politiskt ställningstagande inför upprättande av antagandehandling.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-14

Sida 8

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 75

KS 2009/0038

Information: Nolskogen Etapp 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta en genomförandeplan för exploatering av områden Nolskogen etapp 1
Bakgrund

Planarbetet för Nolskogen pågår och ett samrådsförslag håller på att färdigställas. Planavdelningen informerar om ändringar sedan tidigare programförslag, detaljplanens huvuddrag
samt hur planen ska kommuniceras inför samråd.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson
2013-01-31, Information gällande Nolskogen Etapp 1.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Maria Nilsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 76

KS 2012/0146

Information: Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-02-01 lämnade planeringschef Kristofer Svensson
samt planarkitekt Hanna Asp en utförlig information om arbetsgruppens första förslag till
prioriteringar avseende den fördjupade översiktplanen för Mariestads tätort.
Fördjupningen av översiktsplanen har som målsättning att vara ett dokument som leder till
en långsiktigt hållbar utveckling av tätorten samt att byggstenarna i kommunens vision konkretiseras och genomförs. FÖP:en försöker att balansera hållbarhetsbegreppet mellan ett
socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. För Mariestads framtida utveckling är det
viktigt att identifiera de strategiska prioriteringarna för att investera resurser på rätt saker.
Samtidigt är det svårt att svara på hur en långsiktigt hållbar utveckling skapas i Mariestad.
Definitionen av vad som är långsiktigt hållbart måste ske med utgångspunkt i både globala
och lokala processer.
Bedömningen är att de inledande prioriteringarna bör riktas mot att förbättra sociala sammanhang och nyckelplatser för att skapa förstärkta värden som kan leda till inflyttning av
boende. Samtidigt är bedömningen att dessa prioriteringar ökar rumsliga kvaliteter och
minskar mentala avstånd inom tätorten med konsekvensen att bilanvändningen minskar.
Planeringschefen samt planarkitekten lämnar en kortare avstämning av pågående och planerad arbetsprocess med den fördjupade översiktplanen för Mariestads tätort på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Hanna Asp 2013-02-07, Större förändringar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Hanna Asp
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 77

KS 2010/0206

Medfinansiering av fortsatt utredning av E20-arbetet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun medfinansierar det fortsatta utredningsarbetet med 1 krona och 70 öre/invånare i kommunen, drygt 40 tkr.
Aktiviteten är en fortsättning av E20-arbetet som pågick under åren 2010-2012. Kostnaden
finansieras inom ramen för utvecklingsenhetens budget.
Bakgrund

Under år 2012 färdigställdes i allt väsentligt en återvalsstudie för E20. Mariestads kommun
deltog i projektet genom såväl medfinansiering som med faktiska arbetsinsatser. Studien
beskrev olika alternativ för utbyggnad för de ännu inte mötesseparerade eller beslutade
sträckorna på E20; Vårgårda – Vara, Förbi Skara samt Götene – Mariestad. Västra Götalandsregionen har förtydligat att den långsiktiga målstandarden är en fyrfältsväg med planskilda korsningar samt minimerad påverkan på miljön. Etapperna ska vara utbyggda senast
år 2025. Arbetet leds av regionen och en politisk styrgrupp samt en särskild finansieringsgrupp har bildats.
Västra Götalandsregionen har beslutat att avsätta 2 000 tkr varav 1 000 tkr ska finansieras
av kommunerna. Parallellt med detta har Länsförsäkringar Skaraborg meddelat att de medfinansierar förstudien med 500 tkr. Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har beslutat
att rekommendera Skaraborgs kommuner att medfinansiera utredningen med motsvarande
1,70 kr/invånare. För Mariestads kommuns motsvarar det drygt 40 tkr.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2013-01-25 § 7, Det fortsatta E20arbetet.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-02-01, Medfinansiering av
fortsatt utredning av E20-arbetet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Skaraborgs kommunalförbund)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 78

KS 2011/0124

Förutsättningar för exploatering av fastigheterna längs
Stockholmsvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-01-17 kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för exploatering av fastigheterna längs Stockholmsvägen. Utredningen ska ligga
till grund för en eventuell anpassning av beslutad omgestaltning av Stockholmsvägen. Uppdraget har överlämnats till utvecklingsenheten och tekniska förvaltningen för beredning.
Förutsättningarna för exploatering utmed Stockholmsvägen på sträckan Nygatan – Verkstadsgatan finns reglerat i gällande detaljplaner. Nyligen antogs en ny detaljplan för kv Apeln
(Tingshuset) som, utöver byggnation på de parkeringsytor m.m. som idag nyttjas för affärerna i närområdet, även tillåter att vissa delar av huvudbyggnaden ställs om till bostäder.
Del av kv Björken planlades under 2008 och möjliggör idag såväl centrumändamål som bostäder. Exploateringen har inte fullföljts enligt planens intentioner och del av planområdet
har kortsiktigt ställts om till parkering. (Planområdet omfattar Gamla växthusområdet och
ICA:s parkering norr om Viktoriagatan).
I samband med omgestaltning av Stockholmsvägen för tekniska förvaltningen en kontinuerlig dialog med berörda fastighetsägare. Utvecklingsenheten bevakar och försöker att stimulera en exploatering av berörda fastigheter i enlighet med detaljplanernas intentioner. I redovisade detaljplaner löses bland annat in- och utfart till de aktuella fastigheterna från någon
av gatorna Viktoriagatan och Borgmästargatan. Det planeras inte för nya utfarter direkt mot
Stockholmsvägen. Utvecklingsenhetens och tekniska förvaltningens bedömning är att det
inte behövs någon anpassning av gestaltningsförslaget för Stockholmsvägen för att kunna
genomföra tänkt och önskad exploatering.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt projektledare Johan Bengtsson 2013-01-30, Förutsättningar för exploatering längs Stockholmsvägen.
Plankarta över det aktuella området, Stockholmsvägen sträckan Nygatan – Verkstadsgatan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Projektledare Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-14

Sida 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 79

KS 2013/0009

Ansökan om bidrag från Föreningen Slupen (Oskar II)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om bidrag från Föreningen
Slupen.
Bakgrund

Föreningen Slupen har inkommit med en ansökan om bidrag år 2013 om totalt 60 tkr. Avsikten är att bidraget ska täcka de merkostnader som uppstår i samband med passagerarverksamhet samt för nyanskaffning av navigationsutrustning. Ansökan har överlämnats till
utvecklingsenheten för beredning.
Slupen Oskar II med hemmahamn i Sjötorp har under ett antal år erbjudit kortare sommarseglingar på Vänern med utgångspunkt från Sjötorp. Somrarna 2010, 2011 samt 2012 har
föreningen även vid tre tillfällen varje sommar erbjudit seglingar från Mariestads gästhamn.
För att möjliggöra seglingarna från Mariestad har turistbyrån finansierat båtturen från Sjötorp till Mariestad T/R. Bidraget har uppgått till 12 tkr/år. Det har funnits plats för 15 passagerare vid varje tur.
Mariestads turistbyrå har även finansierat annonser i Mariestadstidningen, lyft fram båtturerna på flyers, affischer, hemsidor, besökskartan och turistmagasinet. Utöver marknadsföringsåtgärder har turistbyrån ansvarat för bokningsfunktionen för båtturerna under åren.
Inför sommaren 2013 anser utvecklingsenheten att Föreningen Slupen bör kunna finansiera
eventuella seglingar från Mariestad via biljettintäkter och sponsorer. I samverkan med ett
antal entreprenörer längs Göta kanal borde det vara möjligt att erbjuda och finansiera turer
även på Göta kanal. Utvecklingsenhetens bild är att det finns mer intresse för kortare turer
än vad andra passagerarbåtar idag erbjuder.
När det gäller bidrag för årliga merkostnader för passagerarverksamheten föreslår utvecklingsenheten att föreningen söker bidrag från t.ex. Grevilli fond och andra stiftelser samt
försöker att hitta sponsorer och företag att samverka med. Turistbyrån i Mariestad kan även
framöver marknadsföra båtturerna på hemsidor och i det lokala turistmagasinet.
Underlag för beslut

Ansökan om bidrag från Föreningen Slupen 2013-01-08, Bidragsansökan.
Skrivelse av planeringschef Kristofer Svensson, turistchef Lotta Samuelsson samt turismutvecklare Anna Söderman 2013-01-21, Ansökan om driftsbidrag för Slupen Oskar II 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Föreningen Slupen
Planeringschef Kristofer Svensson, turistchef Lotta Samuelsson
Turismutvecklare Anna Söderman
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-14

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 80

KS 2013/0031

Samordningsfunktion för Vänerfrågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser utvecklingsenheten/planeringschefen till ansvarig
samordnare av Vänerfrågor i Mariestads kommun. Arbetsutskottet utser även kommunstyrelsens1:e vice ordförande som politisk kontaktperson.
Bakgrund

Intresseorganisationen Vänersamarbetet har inkommit med ett önskemål om att kommunerna runt Vänern ska utse en ansvarig samordningsfunktion för Vänerfrågor i respektive
kommun. Samordningsfunktionen bör vara placerad på kommunledningsnivå då det både
är länken mot hela kommunorganisationen och den politiska ledningen.
Syftet med samordningsfunktionen är att bedöma alla inkommande frågor om deltagande,
alla Väner-initiativ och som ombesörjer att frågorna hamnar hos rätt person i kommunen.
Underlag för beslut

Skrivelse från Dirk Harmsen, processledare Vänersamarbetet, 2013-01-28.
______________________________________________________

Expedieras till:
Vänersamarbetet, processledare Dirk Harmsen
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-14

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 81

KS 2013/0036

Ändring av bolagsordningarna för kommunens aktiebolag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att ändra bolagsordningarna för AB Stadens Hus, Mariehus
Fastigheter AB, Mariehus AB, VänerEnergi AB samt VänerEl AB i enlighet med stadsjuristens förslag.
Bakgrund

Via ändringar i kommunallagen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens heloch delägda aktiebolag styrts upp. Kommunstyrelsen ska således fr.o.m. den 1 januari 2013,
varje år och i ett särskilt beslut, pröva om respektive bolag har bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet (syftet med bolagsverksamheten) och inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens bedömning ska redovisas till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen anser att något bolag har bedrivit verksamhet i strid mot ändamålsbestämmelsen eller
någon kompetensregel, ska kommunstyrelsen lämna förslag på nödvändiga åtgärder.
När det gäller kommunens helägda bolag, direkt eller indirekt ägda, ska ändamålet med bolagens verksamhet samt vilka befogenhetsbegränsningar som gäller för verksamheten anges
i bolagsordningen för respektive bolag. I bolagsordningen ska vidare skrivas in att fullmäktige har rätt att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt innan bolaget beslutar i sådana frågor.
Mot den redovisade bakgrunden föreslår stadsjuristen att bolagsordningarna för AB Stadens
Hus, Mariehus Fastigheter AB, Mariehus AB, VänerEnergi AB och VänerEl AB ändras.
Samråd har skett med företrädare för bolagen och med Töreboda kommun, som är delägare
i vissa av bolagen. Utöver ändringar på grund av lagändringen har vissa ytterligare justeringar genomförts i bolagsordningarna.
Förslaget innebär att kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige ska ske i samband med årsredovisningen.
Ändringarna i kommunallagen påverkar även lekmannarevisorernas granskningsuppdrag.
Reglementet för kommunrevisionen kommer därför att ses över.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2013-01-31, Ändring av kommunstyrelsens
reglemente samt ändring av bolagsordningarna för kommunens aktiebolag.
Förslag till ändringar i bolagsordningen för AB Stadens Hus.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-14
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Ksau § 81 (forts.)

Förslag till ändringar i bolagsordningen för Mariehus Fastigheter AB.
Förslag till ändringar i bolagsordningen för Mariehus AB.
Förslag till ändringar i bolagsordningen för VänerEnergi AB.
Förslag till ändringar i bolagsordningen för VänerEl AB.
Svensk författningssamling 2012:390, Lag om ändring av kommunallagen (1991:900)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
(Rolf Åkesson, VD för VänerEnergi AB samt VänerEl AB)
(Jonas Hedberg, VD för Mariehus AB)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-14

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 82

KS 2013/0035

Ändring av kommunstyrelsens reglemente
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att ändra kommunstyrelsens reglemente i enlighet med stadsjuristens förslag.
Bakgrund

Via ändringar i kommunallagen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens heloch delägda aktiebolag styrts upp. Kommunstyrelsen ska således fr.o.m. den 1 januari 2013,
varje år och i ett särskilt beslut, pröva om respektive bolag har bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet (syftet med bolagsverksamheten) och inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens bedömning ska redovisas till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen anser att något bolag har bedrivit verksamhet i strid mot ändamålsbestämmelsen eller
någon kompetensregel, ska kommunstyrelsen lämna förslag på nödvändiga åtgärder.
När det gäller kommunens helägda bolag (direkt eller indirekt ägda) ska ändamålet med bolagens verksamhet samt vilka befogenhetsbegränsningar som gäller för verksamheten anges
i bolagsordningen för respektive bolag. I bolagsordningen ska vidare skrivas in att fullmäktige har rätt att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt innan bolaget beslutar i sådana frågor.
Mot den redovisade bakgrunden föreslår stadsjuristen att reglementet för kommunstyrelsen
ändras.
Förslaget innebär att kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige ska ske i samband med årsredovisningen.
Ändringarna i kommunallagen påverkar även lekmannarevisorernas granskningsuppdrag.
Reglementet för kommunrevisionen kommer därför att ses över.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2013-01-31, Ändring av kommunstyrelsens
reglemente samt ändring av bolagsordningarna för kommunens aktiebolag.
Förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente med anledning av ändringar i kommunallagen
Svensk författningssamling 2012:390, Lag om ändring av kommunallagen (1991:900)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 82 (forts.)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-14
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 83

KS 2013/0034

Ägardirektiv för AB Stadens Hus, Mariehus Fastigheter AB,
Mariehus AB, VänerEnergi AB och VänerEl AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att styrelserna för AB Stadens Hus, Mariehus Fastigheter
AB, Mariehus AB, VänerEnergi AB och VänerEl AB årligen, senast den 31 januari, i en
särskild handling, ska redovisa hur verksamheten har bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen angivna syftet med bolaget. Redovisningen ska inkludera verksamhet i sådana ytterligare bolag som respektive bolag är delägare i.
2. Redovisningen ska vara utformas så att den kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och beslut enligt 6 kap 1
och 1 a §§ kommunallagen.
3. Redovisningen ska varje år tas in i respektive bolags förvaltningsberättelse.
Bakgrund

Via ändringar i kommunallagen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens heloch delägda aktiebolag styrts upp. Kommunstyrelsen ska således fr.o.m. den 1 januari 2013,
varje år och i ett särskilt beslut, pröva om respektive bolag har bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet (syftet med bolagsverksamheten) och inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens bedömning ska redovisas till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen anser att något bolag har bedrivit verksamhet i strid mot ändamålsbestämmelsen eller
någon kompetensregel, ska kommunstyrelsen lämna förslag på nödvändiga åtgärder.
Som ett led i det fortsatta arbetet med att följa upp bolagens verksamheter föreslår stadsjuristen att kommunfullmäktige ger ägardirektiv för hur de i rubriken antecknade aktiebolagen
ska redogöra för bolagsverksamheten utifrån syftet med bolagsverksamheten och de kommunala kompetensregler som gäller för respektive bolag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2013-01-31, Ägardirektiv för AB Stadens
Hus, Mariehus Fastigheter AB, Mariehus AB, VänerEnergi AB och VänerEl AB.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
(Rolf Åkesson, VD för VänerEnergi AB samt VänerEl AB)
(Jonas Hedberg, VD för Mariehus AB)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-14

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 84

KS 2012/0132

Återrapportering av uppdrag: Gemensam arbetsgrupp för att utreda
ekonomin inom barn- och utbildningsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-10-11 kommunchefen i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp som, i samverkan barn- och utbildningsförvaltningen, ska utreda barn- och utbildningsnämndens ekonomi i syfte att nå en budget i balans.
Kommunchefen samt ekonomienhetsansvarige återrapporterar uppdraget och resultaten av
arbetet på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tf förvaltningschef Lars Stäring
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-14
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 85

KS 2013/0045

Utredning av utdelningsförmåga i Mariestad Töreboda Energi AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen
Bakgrund

I samband med kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18 om drift- och investeringsbudget
för Mariestads kommun år 2013 samt flerårsplan 2014-2015 gav fullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur mycket utdelning som kan tas ut av MTEAB. Rolf Åkesson,
VD för MTEAB, har lämnat ett yttrande över utdelningsförmågan i bolaget.
Bolaget har sedan starten 1989 årligen delat ut mellan 500 tkr och 4 000 tkr till ägaren/
ägarna. Den totala utdelningen över 22 år uppgår till 40 miljoner kronor.
Sedan början av 2000-talet har bolaget investerat över 300 mkr, främst genom utbyggnaden
av fjärrvärme i Mariestad och Töreboda. Detta har gjort att bolaget haft en ansträngd likviditet och tvingats till stora nyupplåningar. Under dessa år har bolaget tvingats låna pengar
för att likviditetsmässigt klara av att lämna utdelning till ägarna.
Från 2013 och framåt ser bolaget en lägre investeringstakt, vilket ger bolaget en möjlighet
att konsolidera verksamheten. Detta är nödvändigt då bolagets soliditet har sjunkit i takt
med investeringarna, från 30 procent år 2000 ned till under 23 procent i dagsläget. Bolaget
behöver med andra ord börja amortera på sina lån. Det kan ändå noteras att bolaget kommer att ha ett bättre utgångsläge under de närmaste åren för att lämna utdelning än tidigare
då man tvingades låna pengar för ändamålet.
VD:n för MTEAB framhåller vidare att för höga utdelningskrav står i direkt motsats till målen i bolagets ägardirektiv om att uppnå 40 procent i soliditet samt att hålla attraktiva kundpriser. Det har framförts förslag på en utdelning om 6 000 tkr, vilket innebär 66 procent av
aktiekapitalet. Skulle detta utdelningskrav gälla för en längre tidperiod måste ägardirektiven
omprövas då det är svårt att samtidigt styra mot attraktiva kundpriser och höjd soliditet.
En översiktlig beräkning på 2012 års preliminära siffror visar att en utdelning på 6 miljoner
kronor skulle sänka bolagets soliditet med knappt två procent. VD:ns bedömning är att bolaget för ett enskilt år kan klara en utdelning på 6 miljoner kronor utan att förändra strategi,
men för en permanent nivå i den storleksordningen behövs en förändring av ägardirektiven.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Rolf Åkesson, VD för MTEAB, Yttrande angående utdelningsförmåga i Mariestad Töreboda Energi AB.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Rolf Åkesson VD för MTEAB, Ekonomichef Maria Vaziri)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-14
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 86

KS 2012/0217

Överenskommelse med Mariestads vattenskidklubb
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett föreningsbidrag motsvarande 35 tkr/år till Mariestads vattenskidklubb under fem år. Medel tas ur anslaget för föreningsstöd.
Kommunstyrelsen återapporterar ärendet till kommunfullmäktige.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler Jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Arbetsutskottets vice ordförande Christer Dalvik (MAP) träder in som ordförande vid
handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Mariestads Vattenskidklubb ansökte under våren 2012 om borgen och driftbidrag från Mariestads kommun. Borgen avsåg ett lån om 150 tkr för att delfinansiera vattenskidsklubbens
nya båt för vattenskidåkning. Ansökningen om driftbidrag avsåg 35 tkr under fem år, som
motsvarade kostnaden för lånet.
Det antecknas att barn- och utbildningsnämnden har betalat 150 tkr till finansiering av båten
på grund av att båten köps in för en planerad vattenskidåkningslinje vid Vadsbogymnasiet
som inte blev av. Beloppet motsvarar vad det skulle ha kostat klubben att frånträda båtköpet.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-06 att:
-

Avslå ansökan om kommunal borgen från Mariestads Vattenskidklubb.

-

Avslå ansökan om verksamhetsbidrag för år 2012 från Mariestads Vattenskidklubb.
Arbetsutskottet uppmanar klubben att inkomma med en ansökan om anläggningsbidrag för år 2013.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-09-06 kommunchefen i uppdrag att kontakta
Vattenskidklubben för att diskutera alternativa lösningar på klubbens ekonomiska problem.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-13 att föreslå kommunfullmäktige att Mariestads
kommun ska överta fordran, alternativt lösa vattenskidklubbens lån, som nyttjats för att
iordningställa det aktuella markområdet. Kommunen arrenderar därefter ut markområdet
till vattenskidklubben. Kommunstyrelsen föreslog även att kommunfullmäktige skulle ge
kommunstyrelsen i uppdrag att teckna arrendeavtal med vattenskidklubben i enlighet med
ovanstående beslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för fortsatt beredning, som ska innehålla en redovisning av kostnaden för kommunen med
förslag på hur kostnaden ska finansieras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Under oktober redovisar fritidschef Thomas Ekström att det finns ett ekonomiskt utrymme
inom anslaget för föreningsstöd för att finansiera ett bidrag till vattenskidklubben motsvarande 35 tkr/år under fem år.
2012-11-08 sammanträffade kommunchefen med representant för vattenskidklubben och
informerade om fullmäktiges beslut samt att möjlighet nu öppnats för en bidragslösning
enligt klubbens ursprungliga skrivelse, dock utan borgensåtagande från kommunen. Vid
mötet diskuterades olika lösningar av det tillfälliga lån som klubben tagit för att lösa den
uppkomna situationen. En del ytterligare frågeställningar lyftes, bl.a. behov av sanering av
befintliga byggnader samt av elanslutning till anläggningen. Klubbens representant skulle
återkomma efter kompletterande utredningar och ställningstaganden.
2013-01-09 återupptas dialogen och överenskommelse träffas om att kommunen biträder i
dialogen för att lösa en långsiktig finansiering av lånet.
2013-01-22 sammanträffade klubben och kommunen med en bank och man enas om att
man lämnar en detaljerad redovisning av klubbens samlade ekonomi. Kommunchefen meddelar även att man nu har för avsikt att åter pröva frågan politiskt med inriktning mot ett rikta bidrag om 35 tkr/år i fem år. Medel för detta finns inom ramen för föreningsbidrag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2013-02-04, Överenskommelse med
Mariestads vattenskidklubb.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Mariestads vattenskidklubb)
(Kommunfullmäktige)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-02-14

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 87

Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Marknadsföringsprojekt för nybyggnationer

Informationschef Christina Herthnek informerade om Marknadsföringsprojekt för nybyggnationer som kommunen driver i samverkan med Mariehus AB. Arbetsutskottet ställde sig
positiv till fortsatt marknadsföring av nybbyggnationer tillsammans med Mariehus AB.
Informationschefen informerade även om kostnaderna för marknadsföring av nybyggnationer via TV inom olika områden.
______________________________________________________

Åtgärder i hamnområdet

Tekniska chefen Åke Lindström informerar/diskuterar förutsättningarna för kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag avseende tidplan för ställplatser och servicebyggnad/toalett
på hamnplan samt sandskoning på Karlsholme.
Tekniska chefen informerade även om ny entreprenör för ombyggnaden av Marieholmsskolan till förskola. Målsättningen är att den tidigare tidplanen för projektet ska gälla.
______________________________________________________

”Sparpaketet”

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-02-07 redovisade kommunchef Lars Arvidsson
samt redovisningschef Lars Bergquist genomförda och återstående åtgärder i ”sparpaketet”.
Kommunchefen redovisar ett kompletterande underlag över genomförda åtgärder, pågående åtgärder, poster kvar att åtgärda samt förslag på kommande åtgärder på arbetsutskottets
sammanträde.
______________________________________________________

Arbetsmarknads-/rekryteringsmässa

Arbetsutskottet diskuterade möjligheterna att anordna en arbetsmarknads-/ rekryteringsmässa i Vadsboskolan/-hallen under våren 2014. Representanter för AME och Vadsbogymnasiet har ställt sig positiva till att delta i projektet.
Avsikten är att bjuda in företag som presenterar sin verksamhet och behovet av personal.
Även kommunen ska delta i mässan.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-02-14

Anslagsdatum

2013-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-03-20

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

