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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 8.30–12.00

Plats och tid
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Maria Vaziri
Leif Andersson
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Utses att justera

Johan Abrahamsson
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Kommunledningskontoret

Ordförande, deltog ej § 440
1: e vice ordförande, ordförande § 440
2: e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Stf. kommunchef
Planeringschef
Planarkitekt
Planarkitekt
Gatuchef
Projektledare
Ekonomichef/förvaltningschef klk
T.f. teknisk chef
Administrativ chef

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer 431-450
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 431

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Boverket. Beslut att avslå ansökan från Lugnås Bygdegårdsförening om bidrag till allmänna samlingslokaler.
2. Skrivelse från Bengt Ahrle. Frågor till kommunfullmäktige/kommunstyrelsen om
kommunens kostnader för Dacapo.
(Dnr. KS 2011/0324)
3. Migrationsverket. Nya riktlinjer för Migrationsverkets lägenhetsboende.
4. Kommunfullmäktige i Töreboda. Beslut att anta IT-nämndens förslag till fördelningsmodell för IT-kostnader, att gälla från och med den 1 januari 2012.
5. Minnesanteckningar från kommunalrådets möte med Finska föreningen 2011-12-01.
6. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen m.fl. Förebyggande arbete kring sociala överdrifter – En studie genomförd i Vänersborgs kommun.
7. Förvaltningsrätten i Jönköping samt trafiksamordnare Irene Andersson. Kommunens
svar till förvaltningsrätten angående överklagan av beslut om avslag på ansökan om
färdtjänst enligt lagen om färdtjänst.
(Dnr. KS 3011/0333)
8. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Beslut att förordna Lars Nilsson i Mariestad till
notarius publicus med Mariestads kommun som tjänstgöringsområde.
(Dnr. KS 2011/0241)
9. E-post från Stellan Gustavsson. Skrivelse avseende trådlöst internet och strålningens
skadliga effekter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 432

Inbjudningar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till inspirationsdag med efterföljande
fördjupningsdag avseende VA och dricksvattenförsörjning den 1-2 februari 2012 i Göteborg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 433

KS 2011/0355

Höjning av taxa för dagligverksamhetsresor LSS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att justera taxan för dagligverksamhetsresor inom LSS till 390
kr/månaden för tätortskort, 610 kr/månaden för kommunkort samt till 46 kr/resa enligt
Västtrafiks taxemodell. Den nya taxan ska gälla från och med februari 2012.
Bakgrund
Kommunens upphandling av resor till och från dagligverksamhet inleddes i december 2008
och resenärerna inom LSS har betalat enligt Västtrafiks taxemodell. Det innebär att en person som bor i tätorten betalar 365 kr/månad och en person som bor inom kommunen betalar 575 kr/månad. Den som inte åker så ofta har kunnat betala enligt färdtjänsttaxa vilket
motsvarar 44 kr/resa. Den som betalar med periodkort får var sjätte månad gratis.
Då Västtrafik har aviserat en höjning av biljettpriset från 8 januari 2012 är det önskvärt att
kommunen gör motsvarande prisjustering. Justeringen innebär att priset för tätortskort
höjs till 390 kr/månad och att priset för kommunkort höjs till 610 kr/månad. Resenärer
som betalar enligt periodkort får som tidigare var sjätte månad gratis. Den som vill betala
per resa betalar enligt färdtjänsttaxa vilket motsvarar 46 kr/resa.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2011-11-28.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 434

KS 2011/0330, KS 2010/0251

Information: Etablering av vindkraftparker vid Västra Kinneskogen och
i Lyrestad, Mariestads kommun
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Planeringschef Kristofer Svensson informerar från samrådsmöte avseende etablering av
vindkraftspark vid Västra Kinneskogen i Mariestads kommun.
Planeringschefen informerar även om planer på att etablera en vindkraftpark i Lyrestad.
Ärendet kommer att beredas vidare för slutlig behandling i kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Kartmaterial över föreslagna områden för vindkraft samt de berörda områdena.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 435

KS 2011/0124

Beslut om remiss:
Gestaltningsprogram för Stockholmsvägen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till gestaltningsprogram blir föremål
för remiss.
Bakgrund
Under 2011 kommer tekniska förvaltningen att genomföra omfattande ombyggnader i
Stockholmsvägen. För att säkerställa att den yttre miljön och gaturummet ska få en trafiksäker, estetisk och funktionell utformning har ett gestaltningsprogram upprättats för Stockholmsvägen mellan Krontorpsrondellen samt för korsningen Nygatan-Stockholmsvägen.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2011-12-12, Beslut om remiss: Gestaltningsprogram för Stockholmsvägen, Mariestads kommun.
Gestaltningsprogram Stockholmsvägen, Förslagshandling 2011-11-23.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 436

KS 2011/0356

Earth Hour 2012
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun inte ska delta i Earth
Hour 2012.
Bakgrund
Den globala manifestationen ”Earth Hour” infaller lördagen den 31 mars 2012 mellan
klockan 20.30 och 21.30. Vid manifestationen under innevarande år deltog 70 procent av
Sveriges kommuner samt 5 000 städer i 135 länder. Mariestads kommun har deltagit i manifestationen under ett flertal år.
Avsikten med Earth Hour är att väcka uppmärksamhet kring miljö- och klimatfrågor snarare än att spara el. I samband med arrangemanget finns möjlighet att kommunicera det miljö- och klimatarbete som bedrivs i kommunen.
Töreboda och Gullspångs kommuner har beslutat att delta i manifestationen vilket möjliggör ett samarbete mellan MTG-kommunerna.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) yrkar att Mariestads kommun inte ska delta i Earth Hour 2012.
Jens Söder (S) tillstyrker Johan Abrahamssons yrkande.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt energi- och klimatrådgivare
Peter van der Tol 2011-12-13, Earth Hour 2012.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 437

KS 2011/0357

Förnyelseprojekt av Mariestads centrum – Tillgänglighetsanpassning
av centrum/gågatan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, i samråd med berörda
tjänstemän, utarbeta ett förslag till tillgänglighetsanpassning av entréerna på gågatan som
berörda fastighetsägare har att ta ställning till. I förslaget ska hänsyn tas till utformning
samt att anpassningen smälter in i yttermiljön.
Avsikten är att fastighetsägaren ska finansiera hälften av kostnaden för anpassningen av
gatumarken. Hänsyn ska tas till att anpassningen är ekonomiskt rimlig.
Bakgrund
Entréer till butiker utmed gågatan i Mariestad har bristande tillgänglighet på grund av nivåskillnader i form av trappor. Entréerna är omöjliga för en rullist (person med rullstol, rollator
eller barnvagn) att beträda. En anpassad entré ökar tillgängligheten och gör entrén/ butiken
mer attraktiv för en större kundgrupp. Följande entréer utmed gågatan är aktuella för tillgänglighetsanpassning; Back to Denim och Bokhandeln, samt entré till Önska och Eurosko.
Nivåskillnader omfattas av reglerna i HIN (krav i Boverkets föreskrifter som handlar om
att åtgärda olika hinder och brister i den fysiska miljön) men dessa entréers nivåskillnader
omfattas inte av reglerna i HIN (enkelt avhjälpta hinder), pga. att det krävs omfattande
ombyggnad ut i gatmark. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ett enkelt avhjälpt
hinder undanröjs och som därmed har kostnadsansvaret. Vem som slutligen står för kostnaderna för åtgärderna beror på avtal och vilka möjligheter ägaren har att överföra kostnaderna på hyrestagare och/eller kunder.
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från tekniska förvaltningen samt miljö- och byggnadsförvaltningen har initierat ett första dialogmöte med fastighetsägarna för en förbättring
av tillgängligheten till ovan nämnda entréer. Arbetsgruppen föreslår att arbetsutskottet ger
arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag som fastighetsägarna får ta ställning till. Med
detta tar man hänsyn till utformning och stil samt att anpassningen smälter in i yttermiljön.
Grundtanken är att fastighetsägaren betalar hälften av anpassningen på gatumark. Hänsyn
tas till att anpassningen blir ekonomiskt rimlig.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson, stadsarkitekt Ingrid
Järnefelt, gatuchef Matz Hasselbom samt projektledare Johan Bengtsson 2011-11-28, Förnyelseprojekt av Mariestads centrum – Tillgänglighetsanpassning av centrum/gågatan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 437 (forts.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson
Stadsarkitekt Ingrid Järnefelt
Gatuchef Matz Hasselbom
Projektledare Johan Bengtsson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 438

KS 2011/0084

Förslag till revidering av kommunstyrelsens mål för år 2012
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att, med anledning av den ekonomiska situationen, revidera
kommunstyrelsens mål för år 2012 enligt följande:
Mål 1. Antalet registrerade öppet arbetslösa ungdomar ska minska med 50 procent, jämfört
med 2011, genom offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Mål 2. Dacapos högskoleplattform ska starta. Med detta avses att en verksamhetsledare ska
vara anställd efter genomfört utredningsarbete.
Mål 3. Delar av stamnät för bredband på landsbygden ska vara i drift.
Mål 4. Tillsammans med Västra Götalandsregion, Trafikverket och berörda kommuner
påbörjat utredning för upprustning, modernisering och elektrifiering av
Kinnekullebanan.
Mål 5. Attraktivt och sjönära boende i centralorten och på landsbygden. Detaljplan för
Nolskogen etapp 1 antagen och arbetet med grundläggande infrastruktur har
påbörjats.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat om fem mål som utgör etappmål i arbetet med Vision 2030.
Efter detta beslut har de ekonomiska omständigheterna ändrats radikalt och kommunen
står inför genomförandet av ett stort sparpaket för att på sikt kunna trygga en stabil ekonomi. Kommunstyrelsens förvaltning har med anledning av detta gjort en översyn av målen för att säkerställa att visionsmålen för 2012 fortfarande är realistiska.
Det bör noteras att mål 5 kräver stora investeringar.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av ekonomichef/förvaltningschef Maria Vaziri 2011-11-24, Förslag på
revidering av kommunstyrelsens mål år 2012.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonomichef/förvaltningschef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 439

KS 2011/0358

Finansiering av tjänst som tillgänglighetsstrateg
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Mot bakgrund av de besparingar om 60 miljoner kronor som beslutats av kommunfullmäktige beslutar arbetsutskottet att inte avsätta medel för att delfinansiera en tjänst som tillgänglighetsstrateg.
Bakgrund
Den 2 maj 2011 trädde Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser i
kraft. Vidare framgår i den nya plan- och bygglagen att enkelt avhjälpta hinder ska avhjälpas
så snart det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna.
De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren. Målet internt i Mariestads kommun är numera att enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade till 2016.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har haft Gull-Britt Svensson projektanställd under perioden 2009-03-01 t.o.m. 2010-12-31 för att inventera kommunernas lokaler/anläggningar
samt de viktigaste delarna av utemiljön (t.ex. torg och centralgator) i MTG - området.
Tjänsten innefattade även att upprätta handlingsplaner för enkelt avhjälpta hinder i offentliga lokaler respektive det offentliga gaturummet. Inventeringen har fokuserat på ”enkelt
avhjälpta hinder” eftersom dessa enligt lag skulle vara åtgärdade senast under år 2010. Till
dags dato har 45 objekt inventerats i Mariestad. Resultatet av inventeringen har publicerats i
en central tillgänglighetsdatabas som nås bland annat via tillgänglighetsguiden på kommunens hemsida.
Tekniska förvaltningen har haft Gull-Britt Svensson projektanställd under tiden 1 maj tom
31 december 2011 på en heltidstjänst för att:
-

Slutföra upprättandet av åtgärdsprogram/handlingsplaner för enkelt avhjälpta hinder i
offentliga lokaler respektive det offentliga gaturummet.

-

Vara delaktig i ny- och ombyggnadsprojekt för lokaler och allmän platsmark.

-

Upprätta åtgärdslistor till ansvariga utförare.

-

Uppdatera tillgänglighetsdatabasen för åtgärdade objekt.

-

Slutföra redan planerad inventering, omfattande lokaler och gaturum enligt bifogade
objektslistor.

För att inte tappa den unika kompetens som Gull-Britt Svensson byggt upp samt för att få
en kontinuitet i det fortlöpande arbetet med tillgänglighetsfrågor är det synnerligen viktigt
att bl.a. följande arbetsuppgifter utförs:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 439 (forts.)
-

Upprätta en revidering av gällande plan för funktionshindrade – Ett tillgängligare Mariestad, beslutad av kommunfullmäktige 2002.

-

Utföra inventering av tidigare icke prioriterade objekt, t.ex. lekparker och badplatser,
ytterligare fastighet och gatuobjekt samt att hålla tidigare objekt uppdaterade.

-

Uppdatera Tillgänglighetsdatabasen på kommunens hemsida. I annat fall släcks all information ner då den inte uppdateras.

Kostnaden för tjänsten (80 procent) uppgår till ca 330 tkr. Tekniska förvaltningen föreslår att
kommunstyrelsen avsätter 150 tkr årligen för att delfinansiera tjänsten. Detta motiveras bl.a.
med arbetsuppgifterna att uppdatera tillgänglighetsdatabasen på kommunens hemsida samt
arbetet med att revidera av gällande plan för funktionshindrade – Ett tillgängligare Mariestad.
Övrig finansiering kommer att finansieras av tekniska förvaltningen enligt följande:
-

Via investeringsprojekt som internkonsult vid om- och tillbyggnad av lokaler och anläggningar i gaturummet i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Faktureras
resp. kommun (100 tkr).

-

Via driftbudgeten för inventering av lokaler och anläggningar i Mariestad, Töreboda
och Gullspångs kommuner. Faktureras resp. kommun (50 tkr).

-

Via externa uppdrag mot näringslivet i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Faktureras
respektive uppdragsgivare (30 tkr).

Tekniska förvaltningen föreslår att:
-

Gull-Britt Svensson blir tillsvidareanställd som tillgänglighetsstrateg, med tjänstgöringsgrad 80 procent vid tekniska förvaltningen, alternativt projektanställd i 3 år med
samma förutsättningar.

-

Tjänsten finansieras enligt redovisad finansieringsplan. Genom placering vid Tekniska
förvaltningen blir tjänsten med automatik en möjlig resurs för MTG kommunerna.

Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-12-09, Inrättande av tjänst
som tillgänglighetsstrateg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson
T.f. tekniska chefen Leif Andersson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 440

KS 2011/0273

Korvkiosken på Nya torget
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att upphäva arbetsutskottets beslut 2011/§ 346.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att säga upp gällande avtal för avflyttning. Hyresgästen ska erbjudas ett nytt hyreskontrakt som är anpassat efter en tillbyggnad av korvkiosken med utrymme för varumottagning och städutrymme.
3. Kostnaden för tillbyggnaden beräknas uppgå till 220 tkr.
Det nya hyreskontraktet ska tillföras ett villkor som innebär att om hyresgästen gör sig
skyldig till brott mot miljö- eller skattelagstiftningen innefattar den omständigheten ett allvarligt kontraktsbrott, som berättigar hyresvärden att säga upp hyresavtalet för avflyttning
med omedelbar verkan.
Jens Söder (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Christer Dalvik (MAP) träder in som ordförande under handläggning och beslut i ärendet.
Johan Abrahamsson (M) samt Rune Skogsberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Bakgrund
Nuvarande arrendator av korvkiosken på Nya torget hade tillstånd från miljökontoret att
bedriva korvkioskverksamhet. Tillståndet gick ut 2011-08-31 vilket innebär att korvkiosken
nu är stängd. Miljökontorets krav för att verksamheten ska få fortsätta är att en tillbyggnad
uppförs med utrymme för varumottagning och städutrymme. Kostnad för tillbyggnaden
uppskattas till ca 220 tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-10-12 att ge:
-

t.f. tekniska chefen i uppdrag att inleda en förhandling med arrendatorn av korvkiosken på nya torget med syfte att avveckla hyresförhållandet.

-

kommunchefen i uppdrag att återrapportera de ekonomiska konsekvenserna av avvecklandet av hyresförhållandet samt kostnaderna för rivning av korvkiosken och återställande av marken.

Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottets beslut 2011/ § 346 kvarstår.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 440 (forts.)
Christer Dalvik (MAP) yrkar att:
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att upphäva arbetsutskottets beslut 2011/ §
346.

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att säga upp gällande avtal för avflyttning.
Hyresgästen ska erbjudas ett nytt hyreskontrakt som är anpassat efter en tillbyggnad av
korvkiosken med utrymme för varumottagning och städutrymme.

-

Kostnaden för tillbyggnaden beräknas uppgå till 220 tkr.
Det nya hyreskontraktet ska tillföras ett villkor som innebär att om hyresgästen gör sig
skyldig till brott mot miljö- eller skattelagstiftningen innefattar den omständigheten ett
allvarligt kontraktsbrott, som berättigar hyresvärden att säga upp hyresavtalet för avflyttning med omedelbar verkan.

Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp förslagen till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget förslag.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
_____________________________________________________________

Tekniska förvaltningen
Stadsjurist Rolf Sjöström
Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonom Jonas Eriksson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 441

KS 2011/0067

Försäljning av Torsö skola
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för kompletterande
samtal med Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening.
Bakgrund.
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har t.f. teknisk chefen samt mark- och exploateringschefen genomfört förhandlingar med representanter för Torsö Skärgårdsskola
avseende köp av Torsö skola.
Köpeskillingen har i förhandlingarna bestämts till 2 350 tkr. För att Torsö Skärgårdsskola
ska få lån efterfrågas kommunal borgen. Bokförda värdet beräknas vid försäljningstillfället
uppgå till ca 2 700 tkr.
Tekniska förvaltningen föreslår att Torsö skola säljs till Torsö Skärgårdsskola för 2 350 tkr
med försäljningsdatum 2012-07-01 samt att Torsö Skärgårdsskola beviljas kommunal borgen. Köpeavtal upprättas av mark- och exploateringschefen.
Behandling på sammanträdet
Rune Skogsberg (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera
ärendet för kompletterande samtal med Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp Rune Skogsbergs (C) yrkande för beslut och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-12-09, Försäljning av Torsö
skola.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Tekniska förvaltningen)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 442

KS 2011/ 0249

Uppdrag för parlamentariskt sammansatt grupp
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetsgruppen ska få ett fortsatt förtroende
att arbeta vidare enligt nuvarande uppdrag.
Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-09-14 att tillsätta en parlamentariskt
sammansatt arbetsgrupp som ska lämna förslag till utformningen av den politiska organisationen, arbetssätt samt ersättningar.
Vid arbetsgruppens första möte 2011-10-24 diskuterades uppdraget och arbetsgruppen
enades om att senast under år 2013 presentera ett förslag som säkerställer:
-

Kvalitén i budgetprocessen
Att politiska uppdrag verkställs
Rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda
Förhållningssätt och principer som leder till ”leverans av resultat” i verksamheterna
Goda förutsättningar för det politiska arbetet

Arbetsgruppen har vid sitt andra möte 2011-12-02 förtydligat punkten fem ovan genom att
anteckna att det i utredningsuppdraget ska ingå att se över arvodesnivåerna för förtroendevalda samt den politiska organisationen.
Då arbetsgruppens tolkning av uppdraget inte överensstämmer med arbetsutskottets uppdrag beslutade arbetsutskottet 2011-11-23 att lyfta frågan vid sammanträdet den 7 december.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska förtydliga arbetsgruppens uppdrag.
Den parlamentariskt sammansatta gruppen ska enbart arbeta med arvodesfrågor samt den
politiska organisationen, i annat fall ska gruppen upphöra.
Christer Dalvik (MAP) yrkar att arbetsgruppen ska få ett fortsatt förtroende att arbeta vidare enligt nuvarande uppdrag.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp förslagen för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Christer Dalviks (MAP) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 442 (forts.)
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Stadsjurist Rolf Sjöström

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 443

KS 2011/0359

Samverkansavtal och handlingsplan för brottsförebyggande arbete i
Mariestads kommun år 2012
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Samverkansavtal och handlingsplan för
brottsförebyggande arbete i Mariestads kommun år 2012.
Bakgrund
Mariestads kommun och polisen har utarbetat en handlingsplan för brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbete i Mariestads kommun. Kommunen och polisen har gemensamt
prioriterat områden för att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Avtalet
ska revideras årligen.
Brottsförebyggande rådet är processägare och ansvarig för samverkansavtalet samt att arbetet bedrivs utifrån handlingsplanen. Handlingsplanen är kommunens och polisens verktyg
för genomförande och uppföljning.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson 2011-12-01, Samverkansavtal och handlingsplan kommun – polis 2012.
Förslag till samverkansavtal och handlingsplan 2012 för brottsförebyggande arbete i Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 444

KS 2011/0121

Reglemente för socialnämnden
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-31 att fastställa föreslagna förändringar i dokumentet ”Bestämmelserna om arvoden, traktamenten med mera till förtroendevald i Mariestads
kommun”. Kommunfullmäktiges beslut innefattade även att kommunens nämnder ska välja en förste vice ordförande och en andre vice ordförande samt att nämndernas reglementen ska korrigeras i dessa avseenden.
Socialnämnden har korrigerat nämndens reglemente utifrån kommunfullmäktiges beslut. I
samband med detta har nämnden även reviderat/uppdaterat reglementet med anledning av
förändrat arbetssätt och samt tillkommande uppdrag m.m.
Socialnämnden beslutade 2011-03-22 att godkänna ändringarna i enlighet med socialnämndens
förslag. Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-05 att återremittera ärendet till socialnämnden för
att nämnden skulle ompröva inträdesordningen då ordförande och 1: e vice ordförande inte
kan delta vid sammanträdet eller del av sammanträdet.

Socialnämnden har reviderat reglementet i enlighet med kommunstyrelsens önskemål.
Nämnden beslutade 2011-11-22 att föreslå kommunfullmäktige att anta det upprättade förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från socialnämnden 2011-11-22 § 174, Reglemente för socialnämnden.
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden.
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden där förändringarna är markerade.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Socialnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 445

KS 2011/0048

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer den reviderade delegationsordningen för kommunstyrelsen i
sin helhet.
Vilka beslut som utgör ren verkställighet har sammanställts under särskild rubrik i delegationsordningen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-02-16 kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett
förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
Bakgrunden till arbetsutskottets uppdrag var den granskning som genomfördes av kommunkansliet som ett led i uppföljningen av internkontrollplanen 2010. Granskningen avsåg
om delegationsbeslut har anmälts till respektive nämnd på föreskrivet sätt. Kommunkansliet framhöll bl.a. att det finns fog för att anta att en viss andel av de beslut som fattas på delegation inte anmäls till nämnden på föreskrivet sätt. Det gäller främst beslut som uppfattas
som ren verkställighet, t.ex. personalärenden, men som de facto är ett delegationsbeslut
enligt delegationsordningen.
Kommunkansliet föreslog därför att samtliga nämnder skulle besluta om en revidering av
befintlig delegationsordning med syfte att förtydliga vad som är delegation och vad som är
verkställighet.
Kommunledningskontoret upprättade ett förslag till reviderad delegationsordning. I det
reviderade dokumentet föreslogs att ett flertal beslut som tidigare fattats med delegation
förs in under rubriken ”Verkställighet”. Det innebär att dessa beslut därmed inte behöver
återrapporteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-0608 att bordlägga ärendet för att partigrupperna skulle få möjlighet att diskutera och lämna
synpunkter på förslaget. Några synpunkter från partigrupperna har inte inkommit.
Underlag för beslut
Förslag till revidering av dokumentet ” Förteckning över ärenden som avgörs med stöd av
delegerad beslutanderätt”.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
(Administrative chefen Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 446

KS 2011/0360

Ny fördelningsmodell för IT-kostnader
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar den föreslagna fördelningsmodellen för IT-kostnader med
föreslagen budgetberäkning.
2. Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna revideringen av paragraf 7 (Kostnadsansvar) i avtalet om en gemensam IT-organisation.
Bakgrund
I gällande samarbetsavtal för MTG-IT framgår att driftskostnaderna ska fördelas enligt följande; Mariestad 60 procent, Töreboda 25 procent samt Gullspång 15 procent. Vidare
framgår att fördelningsprincipen är provisorisk samt att en översyn ska genomföras av den
gemensamma IT-nämnden.
IT-nämnden har utarbetat ett förslag till ny fördelningsmodell och rekommenderar medlemskommunerna att besluta om att införa modellen från den 1 januari 2012. Under år
2012 kommer kostnaderna att utgå från den nya fördelningsmodellen men kommer att
hanteras centralt inom respektive kommun. Kostnaderna kommer dock att redovisas per
verksamhet. Från och med år 2013 har kommunerna möjlighet att fördela kostnaderna direkt till verksamheterna, alternativt att behålla kostnaderna centralt.
Den nya fördelningsmodellen för IT-kostnader inom MTG bygger på att kostnaderna indelas inom fyra olika områden
Bastjänster
Med kostnader för bastjänster avses i detta fall funktioner och tjänster som anses som gemensamma för MTG och som inte direkt kan härledas till enskilda verksamheter eller användare.
Kostnadsfördelning:
Mariestad
60 %
Töreboda
25%
Gullspång
15%
I bastjänsten ingår bl.a. kostnader för investering/kapitaltjänstkostnader av den nya ITplattformen och funktioner som inloggning, konton, lagring, backup, säkerhet, serverrum
och personalkostnader för drift, underhåll och ledningsfunktion.
Kostnader per PC
Med kostnader per pc avses i detta fall funktioner och tjänster som direkt kan härledas till
enskilda användare och den dator de använder.
Kostnadsfördelning: Per pc (totalkostnad per pc)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 446 (forts.)
I kostnaden per pc ingår licenskostnader för operativ och basapplikationer samt personalkostnader för drift och support. Förslagsvis hanteras även kostnad för hårdvaran (pc) på
detta sätt vilket då ger verksamheten en känd månadskostnad och enklare budgetplanering.
Verksamhetssystem
Med kostnader för verksamhetssystem avses i detta fall funktioner och tjänster som direkt
kan härledas till enskilda verksamheter i en eller flera kommuner.
Kostnadsfördelning: Enligt nivåfördelning 1-5
I kostnaden för verksamhetssystem ingår hårdvara och licenskostnader för operativ och
eventuella databaser etc. som verksamhetssystemen kräver. Personalkostnader för drift,
underhåll och support av verksamhetssystemet ingår och är beroende av vilken omfattning
(nivå 1-5) som systemet kräver.
Kommunikationskostnader
Med kommunikationskostnader avses i detta fall funktioner och tjänster som direkt kan
härledas till datakommunikation i respektive kommun.
Kostnadsfördelning: Direktfaktureras mot resp. kommun
I kommunikationskostnaderna ingår de kostnader respektive kommun har för anslutningar
till respektive verksamhetsställe samt kostnader för nätverk i respektive byggnader. Dessa
kostnader hanteras redan idag av respektive kommun.
Kostnader för kommunsammanbindande nät (s.k. core-nät) hanteras enligt ursprunglig
överenskommelse med 1/3 per kommun.
MTG-styrgrupp beslutade 2011-08-24 att ställa sig bakom förslaget till ny fördelningsmodell för IT-verksamheten och rekommenderade att kommunfullmäktige inom respektive
kommun tar beslut om att införa den nya modellen från och med år 2012.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från IT-nämnden 2011-09-12 § 19, Ny fördelningsmodell för ITkostnader.
Skrivelse upprättad av IT-verksamheten 2011-09-12, Ny avtalstext, samarbetsavtal ITverksamheten, inklusive föreslagna förändringar av avtalstexten.
Befintligt avtal om en gemensam IT-organisation.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(IT-nämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Personalchef Stefan Wallenå)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 447

KS 2010/0050

Köpekontrakt avseende försäljning av mark inom Livbåten 1
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Vänervyn 2 AB, 556870-2707,
Boråsvägen 15, 523 37 Ulricehamn där kommunen överlåter del av fastigheten Livbåten 1
om ca 3280 kvadratmeter till bolaget.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2010-03-17 Hökerum Bygg AB option på Livbåten 1
för byggande av flerbostadshus. Optionstiden löpte ut 2011-07-01 och förhandlingarna har
fortsatt efter optionstidens utgång. Vänervyn 2 AB är ett bolag som har bildats av Hökerum Bygg AB för denna affär.
Förhandlingar är nu slutförda och köpekontrakt har upprättats. Köpekontraktet reglerar
uppförandet av ett flerbostadshus. Totalt blir ersättningen inklusive moms och köpeskilling
1 745 075 kronor.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Erik Randén Köpekontrakt avseende försäljning av mark inom Livbåten 1.
Förslag till köpekontrakt för fastigheten Livbåten 1 om ca 3280 kvadratmeter.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-12-21

24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 448

KS 2011/0321

Beslut om försäkringsgivare inför ny avtalsperiod
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet avseende försäkringsgivare inför ny
mandatperiod som behandlades av arbetsutskottet 2011-11-23 (§ 406) inte ska lyftas vidare
till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets beslut gäller därmed.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund
Mariestads kommun har varit med i en kommungemensam upphandling som kommunens
försäkringsmäklare Marsh AB genomfört. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
2011-11-24 att utse försäkringsgivare inför ny avtalsperiod efter förslag från försäkringsmäklaren.
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har arbetsutskottet i delegation att besluta om
att anta konsult- och leveransanbud inom intervallet 300 000 kronor t.o.m. 1 000 000 kronor. Då beslutet om försäkringsgivare faller inom ramen för ovanstående intervall ska
ärendet inte lyftas till kommunstyrelsen.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stadsjurist Rolf Sjöström
Upphandlare Camilla Sundler
Säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson

Justerandes signatur
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Ksau § 449

Ändrad datum för bolagsdag med Mariehus AB
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ändra datumet för bolagsdagen med Mariehus
AB från den 15 februari till den 23 februari mellan kockan 13.30 och 16.30 i Stadshuset,
Österön.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-12-07 att genomföra en bolagsdag med
Mariehus AB klockan 9.00 den 15 februari 2011.
Ledningen för Mariehus AB har därefter meddelat detta datum inte passar och har därför
föreslagit att bolagsdagen ska flyttas till vecka 8.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mariehus AB
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur
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Ksau § 450

Aktuell information & rapporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Detaljplan för Laxhall
Planeringschef Kristofer Svensson informerade om den pågående planprocessen med detaljplan för Backebolet 1:29, Laxhall. Förslaget har varit ute på samråd och bebyggelsens
avstånd till vattnet är den fråga som främst diskuterats i yttrandena.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Högskolan i Skövde
Rektorn på Högskolan i Skövde har i en skrivelse framfört önskemål om att träffa ett antal
nyckelpersoner från Mariestads kommun för att diskutera aktuella och gemensamma frågeställningar.
Arbetsutskottet beslutade att föreslå den 15 februari (förmiddag) som en lämplig dag för
mötet.
Arbetsutskottet gav kommunchefen i uppdrag att kalla berörda personer från Mariestads
kommun till mötet.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avtal om alkoholhandläggning
Ordförande Jens Söder (S) informerade om att Skara kommun har sagt upp avtalet med
Mariestads kommun avseende köp av tjänster för alkoholhandläggning. Diskussioner pågår
om förutsättningarna för fortsatt samarbete.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Ordförande Jens Söder (S) informerade från möte med direktionen för Räddningstjänsten
Östra Skaraborg den 16 december. RÖS beslutade bl.a. att genomföra en ”Ekonomidag”
den 20 januari då berörda tjänstemän från respektive kommun ska delta.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ola Blomberg
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