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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 322

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Fastighetsägarna. Rapport, Vi påverkar framtiden.
2. Fastighetsägarna. Nyhetsbrev nr 4 maj 2014, Fastighetsägaren.
3. Sveriges kommuner och landsting. Pressmeddelande 2014-04-29, Ökade krav på välfärd utmanar ekonomin.
4. Arena för tillväxt. Rapport, Ny i Sverige – vad kan ja bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden.
5. Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. Regeringens proposition 2013/14:191,
Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande.
6. Kommunstyrelsen, Töreboda kommun. Beslut att anta upprättat förslag till reviderat
samverkansavtal om gemensam säkerhetssamordning i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
7. Hela Sverige ska leva. Nummer 3 år 2014 av föreningens tidskrift.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Ksau § 323

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Falköpings kommun. Inbjudan till invigningen av Skaraborg Logistic Center den 10
juni 2014 i Falköping.
2. Fastbit. Inbjudan till ägarseminarium om Fastbit den 20 augusti i Skara.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Ksau § 324

KS 2014/176

Prognos 2 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner prognos 2 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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Ksau § 325

KS 2014/175

Prognos 2 år 2014 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidierna i socialnämnden samt
tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i
balans. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2014-06-25.
2. Arbetsutskottet beslutar även att kalla presidiet för VänerEnergi AB till sammanträdet
för att förklara varför bolaget har budgeterat med underskott inom vissa verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2014 för Mariestads kommun.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2014 för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(VänerEnergi AB)
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Ksau § 326

Information om Kraftprojektet/Framtidsspåret
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-05-21 kommunchefen i uppdrag att lämna en
redogörelse över Kraftprojektet vid nästa sammanträde. Uppdraget återrapporterades på
sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Lotta Hjoberg
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Ksau § 327

KS 2014/232

Organisation för framtidens AME
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att tydliggöra den ekonomiska redovisningen samt i avvaktan på att en ny chef anställs för verksamheten.
Bakgrund

I Mariestads kommun är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd. Arbetsmarknadsenheten
(AME) är organisatoriskt placerad inom sektor stöd och omsorg och har sin politiska ledning från kommunstyrelsen.
AME:s verksamhet täcker upp för det som saknas mellan andra myndigheters ansvar och
kommunens ansvar för medborgare utan sysselsättning. AME ska genom sitt arbete förbättra förutsättningarna för de arbetslösa i kommunen och därmed generera vinst för samhället som på sikt ska förbättra den ekonomiska grundstrukturen i kommunen.
Chef för sektor stöd och omsorg fick 2014-02-26 i uppdrag från kommunchefen att utreda
och organisera verksamheten inom arbetsmarkandsenheten.
Utredning har genomförts med hjälp av litteraturstudier, processkartläggning, studiebesök
på AME i Skövde, intervjuer med samarbetspartners, andra arbetsmarknadschefer samt anställda inom arbetsmarknadsenheten i Mariestad.
Utredningen har förslagit mål, syfte, organisation samverkan, metoder och innehåll för Mariestad kommuns arbetsmarknadsenhet. Utredningen har även föreslagit rutiner för dokumentation, gallring och intern kontroll.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-05-21 att:
-

Notera informationen.

-

Ställa sig bakom inriktningen i utredningen.

-

Utredningen ska kompletteras med en ekonomisk redovisning samt en komplett beskrivning av organisationen i enlighet med vad som diskuterades på sammanträdet.

Underlag för beslut

Utredningen Framtidens AME, inklusive bilagor.
Protokoll från central samverkansgrupp 2014-05-09.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
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Ksau § 328

KS 2012/0046

Motion om tjänstegarantier
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa tjänstegarantier i Mariestads kommun.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till tjänstegarantier inom för kommuninnevånarna strategiskt utvalda verksamhetsområden.
De verksamhetsområden där lagstiftning reglerar kommunernas servicenivå till invånarna och där Mariestads kommun på eget initiativ har ökat servicenivån jämfört med
lagstiftning, ska inkluderas och marknadsföras som tjänstegarantier.
Kommunfullmäktige har därmed bifallit motionen.
Bakgrund

Johan Abrahamsson (M) har lämnat en motion om tjänstegarantier. Motionären skriver i motionen att Mariestads kommun måste vara lättillgänglig och serviceinriktad i sin kontakt med
kommuninvånarana. För att uppfylla detta krav ger motionären en rad exempel på områden
som skulle kunna omfattas av en tjänstegaranti. Exemplen är bland annat garanterad handläggningstid av bygglovsansökningar och garanti om reglerad vinter- och sommarväghållning.
Motionären pekar vidare på det faktum att flera kommuner idag har tjänstegarantier inom hela
det kommunala verksamhetsområdet och anser att Mariestad bör följa dessa kommuners exempel och till att börja med införa ett begränsat antal tjänstegarantier för att sedan utöka efter
hand. Motionären föreslår därför att Mariestads kommun tar fram tjänstegarantier inom ett
antal områden där tillgänglighet och service till medborgarna är av särskild vikt samt att rutiner
tas fram som klargör vad som händer om kommunen inte lever upp till garantin.
Motionen har beretts av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt fritidschef Tomas Ekström som föreslår att:
-

Kommunfullmäktige beslutar att införa tjänstegarantier i Mariestads kommun.

-

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till tjänstegarantier inom för kommuninnevånarna strategiskt utvalda verksamhetsområden.

Underlag för beslut

Motion från Johan Abrahamsson (M) i vilken han föreslår att Mariestads kommun ska införa tjänstegarantier inom ett antal områden där tillgänglighet och service till medborgarna
är av särskild vikt.
Skrivelse av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt fritidschef Tomas Ekström 201405-14, Motion om tjänstegarantier.
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Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Johan Abrahamsson)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)
(Fritidschef Tomas Ekström)
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KS 2014/183

Motion om att anställa en miljö- och kvalitetsstrateg inom
kommunstyrelsens verksamgetsområde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund

Nils Farken (MP) och Marianne Kjellquist (S) har i en motion föreslagit att en miljöstrateg
anställs under kommunstyrelsens verksamhetsområde för övergripande miljöarbete. I motionen föreslås vidare att en miljö-och kvalitetsstrategi fastställs. Motionen har överlämnats
till chefen för sektor ledning, Maria Vaziri, för beredning.
Chefen för sektor ledning konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 beslutade att tjänsten som miljöstrateg ska återföras från kommunledningskontoret till Miljöoch byggnadsförvaltningen snarast.
Chefen för sektor ledning konstaterar vidare att, enlighet med Mariestads kommuns verksamhetsmodell, tjänsten som miljöstrateg bör ligga centralt, under sektor Ledning. Miljöstrategiskt arbete består till stor del till att driva, samordna, kvalitetssäkra och följa upp miljöarbetet i kommunen. Det miljöstrategiska arbetet är något som berör alla kommunens
verksamheter och bör då lämpligen skötas centralt i samverkan med övriga kommunövergripande funktioner.
Arbetsuppgifterna för miljöstrategen innefattar bland annat att implementera arbetet med
beslutade miljömål ur olika styrdokument. Dessa styrdokument är i de allra flesta fall beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vilket gör det naturligt att arbetet med
målen görs av personal från sektor ledning.
Den nya kvalitets- och hållbarhetsenheten som enligt verksamhetsmodellen ska innefatta de
strategiska funktionerna miljö, kvalitet, folkhälsa och tillgänglighet, ger goda förutsättningar
för att skapa ett enhetligt, tydligt, effektivt och kvalitetssäkrat arbete. Verksamheterna har
även meddelat ett behov av ett gemensamt och enhetligt arbete och stöd med dessa frågor.
För att möjliggöra ett framgångsrikt miljöstrategiskt arbete krävs även en närhet med andra
övergripande och samordnande funktioner som exempelvis kommunikation, upphandling,
ekonomi och administration, vilket alla är funktioner som finns på sektor ledning.
I andra kommuner är det även brukligt att miljöstrategtjänsten finns placerad i en central
funktion i kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-11

Sida 10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 329 (forts.)
______________________________________________________

Miljö-och byggnadsförvaltningen saknar medel för denna tjänst. De ska dessutom i högre
grad arbeta med ren myndighetsutövning och detta i enlighet med ett uppdrag från MTG
Styrgrupp. Nämndens budget och verksamhetsplan är nu anpassade utifrån detta. Miljöstrategtjänsten kommer iså fall upphöra vilket påverkar kommunens visionsarbete och vårt varumärkeslöfte.
Det miljöstrategiska uppdraget som fram till årsskiftet utfördes av Miljö- och byggnadsnämnden förvaltning är numera bortprioriterat. Det var ett uppdrag som omfattade alla de
tre samverkande kommunerna. Under de senare åren har miljöstrategen bland annat arbetat
med att ta fram arbetsformerna för kommunala miljömålsarbetet och för att kommunen ska
kunna årligen avlämna ett miljöbokslut. För detta arbete har visst begränsat statligt stöd erhållits.
Det senare arbetet är numera avslutat och nu är det upptill respektive kommun axla detta
ansvar. Det har inte varit aktuellt att Miljö- och byggnadsnämnden skulle ha just denna
uppgift utan nämnden har försökt att hjälpa igång de tre kommunerna genom ett initialt
arbete i projektform.
Övrigt miljöstrategiskt arbete hos Miljö- och byggnadsnämnden såsom Agenda 21 har numera fått prioriteras bort. Orsaken till denna prioritering är att budetramarna successivt
minskat, vilket nu inte ger ett utrymme för den typen av skattefinansierat ickemyndighetsarbete. Dessutom har MTG Styrgrupp klart uttalat att nämnden mer ska arbeta
med ren myndighetsutövning.
Chefen för sektor ledning föreslår att:
-

Anställningen som miljöstrateg ska finnas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, under sektor Ledning.

-

En miljö-och kvalitetsstrategi fastställs under hösten.

Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag på motionen.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) tillstyrker motionen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget yrkande.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkända
propositionsordning. De ledamöter som röstar enligt Johan Abrahamssons (M) förslag röstar ja. De ledamöter som röstar enligt Marianne Kjellquists (S) och Nils Farkens (MP) förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Arbetsutskottet har därmed beslutat
enligt Johan Abrahamssons (M) förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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______________________________________________________

Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Underlag för beslut

Motion av Nils Farken (MP) och Marianne Kjellquist (S) i vilken de föreslår att en miljöstrateg anställs under kommunstyrelsens verksamhetsområde för övergripande miljöarbete.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri 2014-05-22, Remissvar om
miljöstrategtjänsten.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Nils Farken)
(Marianne Kjellquist)
(Maria Vaziri)
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KS 2014/75

Yttrande över vägplan för E20 förbi Hova
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande yttrande över vägplan för E20
förbi Hova:
Mariestads kommun har inget principiellt att erinra över remitterad granskningshandling för
vägplan E20 förbi Hova. Mariestads kommun vill dock framhålla vikten av att planerad
sträcka med 1+1 körfält ska vara möjlig att bygga ut till 2+2 körfält i framtiden.
Bakgrund

Trafikverket har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning och byggnad av väg E20
förbi Hova på delen mellan Fagerlid och Bahult i Gullspångs kommun, en sträcka om ca tio
km. Vägen kommer att utformas med 2+2 körfält på en sträcka av åtta km, med hastigheten
100 km/tim, och med 1+1 körfält på 2 km med hastigheten 80 km/tim.
Vid Hova centrum byggs en ny trafikplats och väg 200 får delvis en ny sträckning förbi
Regnbågsskolan. Många korsningspunkter längs sträckan förändras eller stängs. Väg 3063
mot Gårdsjö får delvis ny sträckning.
Underlag för beslut

Trafikverket 2014-05-16, Kungörande och granskning av vägplan för E20 förbi Hova i
Gullspångs kommun, Västra Götalands län.
Trafikverket 2014-05-23, granskningshandling, Planbeskrivning – Väg E20 delen förbi
Hova.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2014-05-27, Yttrande över vägplan för E20 förbi Hova.
______________________________________________________

Expedieras till:
Trafikverket
Planeringschef Kristofer Svensson
Kommunstyrelsen Gullspångs kommun
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Ksau § 331

KS 2014/144

Försäljning av mark inom fastigheten Apeln 17
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt mellan Mariestads kommun och Vadsbolås Skaraborg AB (556169-9546) där kommunen överlåter mark från fastigheten Apeln 17 om ca 620 kvadratmeter till Vadsbolås Skaraborg AB till en ersättning av
75 tkr.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att texten under 8 § ska förtydliga vad som avses
med ”påbörjad byggnation”, t.ex. gjuten betongplatta. Arbetsutskottet beslutar även om följande tillägg under 2 § ”Vid fynd av föroreningar kommer säljaren att genomföra och bekosta lämpliga åtgärder, till en kostnad av maximalt 50 tkr, för att uppfylla gränsvärden för
planerad markanvändning”. Avtalet ska justeras enligt ovanstående inför kommunstyrelsens
behandling av ärendet.
Bakgrund

Vadsbolås Skaraborg AB har inkommit med önskemål om att få köpa mark i anslutning till
deras fastighet Apeln 18 för att bygga garage och uthus då de ska inrätta bostadslägenheter i
gamla tingshuset. Markanvändningen följer gällande detaljplan (Dp488) som antogs av
kommunfullmäktige 2012-12-20.
Köpekontrakt har upprättats mellan parterna. I avtalet finns krav på byggnadsskyldighet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén 2014-05-26, Försäljning av mark Apeln 17.
Förslag till köpekontrakt i vilket Mariestads kommun överlåter mark från fastigheten Apeln
17 om ca 620 kvadratmeter till Vadsbolås Skaraborg AB till en ersättning av 75 tkr.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
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Ksau § 332

KS 2013/294

Ändringsbegäran för renovering av Ekuddens utebad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 800 tkr från kommunstyrelsens medel till förfogande
för att finansiera föreslagna åtgärder vid Ekuddens utebad.
Bakgrund

Tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bo Theorén har inkommit med en
ändringsbegäran avseende renoveringen av Ekuddens utebad. I skrivelsen framgår att investeringsbudget behöver ökas med ytterligare 500 tkr. Om åtgärder ska vidtas på den norra
byggnaden, som inte ingick i den ursprungliga kalkylen, krävt ett tillskott av ytterligare
200 tkr. Om åtgärder ska vidtas för att modernisera styr- och regleranläggningen, som inte
ingick i den ursprungliga kalkylen, behövs ett tillskott av ytterligare 100 tkr.
Motivering till den önskade ändringen
Kostnaderna för att åtgärda betonggolvet är högre än beräknat då ursprungskonstruktionen
var sämre än beräknat samt att vattenskadorna är mer omfattande än beräknat. Kostnader
för toalett- och omklädningsbodar har tillkommit i projektet. Toaletter samt kiosk/kassa i
norra byggnaden är i dåligt skick och behöver renoveras. Det är en fördel om detta görs
inom ramen för detta projekt. Modernisering av styr- och regleranläggningen innebär att
anläggningen får en bättre och modernare funktion i likhet med andra moderniserade anläggningar. Projektet beräknas vara klart under hösten 2014.
Finansiering förslås ske genom att medel omdisponeras från projekt 2474 ”Vadsboskolan,
byte äldre takpapp” till projekt 2482 ”Ekuddens utebad – renovering”, samtidigt som nedlagda
kostnader i projekt 2474 bokas om till projektet ”Riktat fastighetsunderhåll”.
Tekniska förvaltningen har sedan tidigare nyttjat möjligheten att, inom ramen för delegationsordningen, omdisponera medel mellan olika investeringsprojekt upp till ett värde av 60 basbelopp.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bo Theorén
2014-05-22, Ekuddens utebad – renovering.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Fastighetschef Bo Theorén)
(Chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson)
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KS 2014/132

Yttrande över PSI-utredningens slutbetänkande, Ett steg vidare –
nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun har inget att erinra mot förslaget.
Bakgrund

PSI- utredningen har upprättat slutbetänkandet, Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för
att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10. Socialdepartementet har berett
Mariestads kommun möjlighet att yttra sig över förslaget. Underlaget har överlämnats till
stadsjurist Rolf Sjöström för beredning.
Den 1 juli 2010 trädde lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen i kraft. Lagen benämns i dagligt tal ”PSI-lagen” (eng. re-use of Public Sector Information). Lagen har sin bakgrund i direktiv från EU.
Syftet med lagen har varit att underlätta för enskilda och företag att exempelvis i affärsverksamhet, kunna använda handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Lagen syftar även till
att förhindra att myndigheter beslutar om sådana villkor för hur handlingar får användas som
hindrar konkurrensen. Lagen omfattar inte handlingar inom myndigheters konkurrensutsatta
verksamhet och inte heller handlingar som skyddas av bl.a. upphovsrätt eller varumärkesrätt.
Den utredning, som nu har sett över lagen, har haft två uppgifter. Den ena har varit att föreslå ändringar så att lagen uppfyller vad som har beslutats på EU-nivå. I det avseendet har
Sverige fått kritik av kommissionen. Den andra uppgiften har varit att föreslå åtgärder som
kan främja att handlingar från offentlig sektor används av andra i större omfattning än för
närvarande.
Utredningen har föreslagit att:
-

Rätten att kunna vidareutnyttja handlingar från offentlig förvaltningska utvidgas till att
omfatta även arkiv, bibliotek och museer.

-

En ny huvudregel införs för hur höga avgifter som får tas ut för att ge tillgång till handlingar.

-

Som en allmän princip införs att handlingar som omfattas av lagen, och tillhandahålls
av myndigheter, får vidareutnyttjas.

Vidare föreslås att myndigheter ska vara skyldiga att informera om sina handlingar och villkoren för att få vidareutnyttja dem. Det föreslås även att det ska inrättas en tillsynsfunktion
för att hindra diskriminerande villkor. Utredningen föreslår också att myndigheter, på begäran, ska lämna skriftligt beslut när myndigheten inte lämnar ut handlingar eller om vidareutnyttjandet har förenats med villkor. Syftet med detta är att göra det lättare att överklaga.
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Utredningen har därutöver kommit fram till att det behövs fortsatta insatser för att myndigheternas information ska standardiseras, exempelvis när det gäller begrepp och termer när
information om handlingar lämnas. Utredningen föreslår därför att en gemensam portal ska
inrättas som ska fungera som ingång till informationen hos olika delar av förvaltningen.
I stort sett alla myndigheter behöver vidta åtgärder för att leva upp till utredningens förslag.
Förslaget ställer krav på system och rutiner som värnar informationssäkerheten.
Stadsjuristen konstaterar att förslaget, i första hand, påverkar kommunens centrala administration, informationsenheten, arkiv, bibliotek, och museet. Förslaget kan även vara av intresse för den enhet som arbetar med näringslivsfrågor. Ur juridisk synvinkel finns inget att
invända mot förslaget.
Underlag för beslut

Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att
främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10.
Dokumentet finns tillgängligt på kommunkansliet.
Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2014-05-23, Remiss av PSI-utredningens
slutbetänkande Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av
handlingar (SOU 2014:10).
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsjurist Rolf Sjöström
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Kommunikationschef Annika Björklund
Kulturchef Maria Henriksson
Kommunarkivarie Jan-Christer Wahlbäck
Näringslivschef Mars Widhage
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KS 2014/241

Ansökan om bidrag från föreningen Dans é Livet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte bevilja ansökan om bidrag från föreningen
Dans é Livet för inköp av ny bandspelare/cd.
Bakgrund

Dans é Livet, som är en dansförening med lokal på Elvärket, har inkommit med en ansökan
om bidrag till ny bandspelare/cd med möjlighet att ändra pitch på uppspelningen (höja eller
sänka tempo och tonhöjd). Föreningens nuvarande utrustning är gammal och sliten och
måste ersättas. En ny bandspelare/cd kostar ca sex tkr plus moms. Föreningen anger inte
ett specificerat belopp i sin bidragsansökan.
I budget för föreningsbidrag finns medel endast för startbidrag, verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag och hyresbidrag. Medel saknas för att bevilja ovanstående ansökan. Fritidschefen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte bevilja ansökan om
bidrag från föreningen Dans é Livets för inköp av ny bandspelare/cd.
Underlag för beslut

Ansökan om bidrag från föreningen Dans é Livet för inköp av ny bandspelare/cd.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-05-26, Föreningen Dans é Livet,
ansökan om bidrag.
______________________________________________________

Expedieras till:
Föreningen Dans é Livet
Fritidschef Tomas Ekström
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Närings- och utvecklingsfrågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ej stödberättigade fibersträckor

Arbetsutskottet har tidigare givit kommunchefen i uppdrag att identifiera och lämna förslag
till finansiering av icke stödberättigade fibersträckor på landsbygden i Mariestads kommun.
Projektledare Anders Johansson lämnar en delrapport på sammanträdet.
______________________________________________________

Digitala skyltar vid infarter

Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson informerar om digitala skyltar utmed E20 vid infarterna till Mariestad. Informationen innefattade bl.a. skyltarnas placering, kriterier, investering och driftskostnad.
______________________________________________________

Uppföljning av Maritima dagen

Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson informerar om synpunkter på den Maritima dagen.
Arbetsutskottet ger näringslivschefen i uppdrag att utreda om detta evenemang ska genomföras kontinuerligt.
______________________________________________________

SKL:s kvalitetsmätning ”Insikt”

Näringslivschef Mats Widhage informerar om ”Insikt” SKL:s kvalitetsmätning av den
kommunala servicen och myndighetsutövningen mot företagare.
______________________________________________________

Övriga frågor

Näringslivschef Mats Widhage informerar kortfattat om näringslivsfrukostar, arbetet med
näringslivsstrategin samt de företagsbesök som genomförs.
______________________________________________________
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KS 2013/409

Information:
Avsiktsförklaring åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger chefen för sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta en skrivelse till berörda myndigheter. I skrivelsen ska kommunen ifrågasätta varför
upprustningen av Kinnekullebanan inte avser hela sträckningen av banan då den är utpekad
i den nationella planen.
Bakgrund

Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson informerar om åtgärdsvalsstudie
Kinnekullebanan - utkast till förslag med inriktning och överenskommelse.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
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KS 2014/255

Granskning av utbetalda ersättningar till förtroendevalda
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att granska om utbetalningen av förlorad arbetsförtjänst till kommunstyrelsens ledamöter följer gällande regelverk (Arvoden och traktamenten till förtroendevalda i Mariestad, antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24).
2. Arbetsutskottet beslutar att de förtroendevalda som, under innevarande år, inte har inkommit med aktuell inkomstuppgift till lönekontoret ska göra detta senast 2014-07-30.
3. Arbetsutskottet beslutar att lönekontoret, efter den 30 juli, inte ska betala ut ersättning
till förtroendevalda som inte har lämnat inkomstuppgift för innevarande år.
Bakgrund

Johan Abrahamsson (M) föreslår arbetsutskottet besluta att:
-

Ge kommunchefen i uppdrag att granska om utbetalningen av förlorad arbetsförtjänst
till kommunstyrelsens ledamöter följer gällande regelverk.

-

De förtroendevalda som, under innevarande år, inte har inkommit med aktuell inkomstuppgift till lönekontoret ska göra detta senast 2014-07-30.

-

Lönekontoret, efter den 30 juli, inte ska betala ut ersättning till förtroendevalda som
inte har lämnat inkomstuppgift för innevarande år.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Samtliga nämnder
Samtliga nämndsekreterare
Lönekontoret
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Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Lokaler för kulturskolan

Johan Abrahamsson (M) informerar från studiebesök vid Maria Nova den 30 maj 2014. Avsikten med studiebesöket var att undersöka om lokalerna var lämpliga för den nya kulturskolan. Med vid besöket var även Marianne Kjellquist (S) och Christer Dalvik (MAP).
______________________________________________________

Kraftsamling

Johan Abrahamsson (M) informerar från möte med Kraftsamling den 3 juni 2014.
______________________________________________________

Tolkförmedling i Väst

Marianne Kjellquist (S) informerar från möte men Tolkförmedling i Väst den 3 juni 2014 i
Göteborg.
______________________________________________________

MTGK-Turism

Christer Dalvik (MAP) informerar från möte med MTGK-Turism den 29 maj 2014 i Töreboda.
______________________________________________________
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Bilaga 1:

Omröstning § 329
Namn och parti

Ja

Johan Abrahamsson (M)

X

Marianne Kjellquist (S)
Christer Dalvik (MAP)

Summa:

Justerandes signatur

Avstår

X
X

Nils Farken (MP)
Rune Skogsberg (C)

Nej

X
X
3 Ja

2 Nej

0 Avstår
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Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-06-11

Anslagsdatum

2014-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-07-04
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Ola Blomberg
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