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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 258

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen. Information om den nationella kampanjen DIGIDEL
2013. Kampanjen avser att öka den digitala delaktigheten och kunskapen om internet.
2. Västra Götalandsregionen. Inbjudan att delta i en samordnad upphandling av fordon i
Västra Götaland. Upphandlingen är ett resultat av det regionövergripande samarbetet
inom ”Smart Energi”.
3. Töreboda kommun, Kommunfullmäktige. Beslut att godkänna upprättat förslag till
samverkansavtal för interkommunalt samarbete inom löneadministrationen för Mariestad, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner och reglemente för den gemensamma nämnden för löneadministration att gälla från den 1 juni 2011.
4. Töreboda kommun, Kommunstyrelsen. Beslut att godkänna upprättat förslag till samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
5. Töreboda kommun, Kommunstyrelsen. Beslut att delta i Projekt Kraftsamling – unga
till arbete i samverkan med Mariestads och Gullspångs kommuner.
6. Gullspångs kommun, Kommunstyrelsen. Beslut att delta i Projekt Kraftsamling – unga
till arbete i samverkan med Mariestads och Töreboda kommuner.
7. Kommunal & Lärarförbundet. Skrivelse, Se förskolans hela uppdrag. Skrivelsen behandlar den nya läroplanens påverkan på förskolan.
8. Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslut att anta entreprenör för nybyggnad av murgård i Gärdesparken till en kostnad av 14 690 tkr.
9. Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslut att anta entreprenör för ombyggnad av
Vadsbogymnasiets matsal och personalmatsal till en kostnad av 1 996 tkr.
10. Västra Götalandsregionen & Statistiska centralbyrån. Konjunkturbarometer för Västra
Götaland.
11. Västra Götalandsregionen. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland – Verksamhetsanalys 2010
12. Högsta domstolen. Beslut att fastställa hovrättens domslut vilket innebär att domstolen
dömer till förmån för Mariestads kommun. Mariestads kommun yrkade att Folksam
skulle utge trafikskadeersättning om 1 031 kronor för att ersätta ett skadat trafikmärke.
13. E-post från Sofia Svensson, Torsö. Skrivelsen är en ursäkt till Jens Söder och kommunstyrelsen för att hon störde kommunstyrelsens möte den 16 juni.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 259

Inbjudningar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Lunds universitet, medborgarskolan m.fl. Inbjudan till Tolkprojektets slutkonferens
den 24-25 augusti i Stockholm.
2. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till lokala partnerskapsmöten ”Regionalt serviceprogram för skärgårdsområden och landsbygder i Västra Götaland” den 27 september
2011 i Broddetorp, Falköpings kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 260

KS 2011/0193

Beslut om att remittera förslag till vattenförsörjningsplan för Mariestads
kommun
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att remittera förslag till vattenförsörjningsplan för Mariestads kommun till berörda parter.
Bakgrund
Samtliga kommuner är ålagda att upprätta en aktuell översiktsplan för att ge vägledning inför beslut om användning av mark- och vattenområden. I översiktsplanen ska även frågor
kring dricksvattenförsörjningen belysas.
En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen har utarbetat ett förslag till vattenförsörjningsplan för Mariestads kommun.
I vattenförsörjningsplanen konkretiseras mål för dricksvattenförsörjningen. Planen anger
bl.a. förutsättningarna för en väl fungerande dricksvattenförsörjning, åtgärder som bedöms
som nödvändiga för att målen ska kunna nås samt en bedömning av de prioriterade vattenförekomsterna för en allmän dricksvattenförsörjning. Planen utgör även underlag för översiktsplanen och är en del i arbetet med att uppfylla de nationella och regionala miljömålen.
Kommunledningskontoret föreslår att arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att remittera förslag till vattenförsörjningsplan för Mariestads kommun till berörda
parter.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-05-24, Remiss av förslag till
beslut om vattenförsörjningsplan för Mariestads kommun.
Förslag till vattenförsörjningsplan för Mariestads kommun upprättad 2011-04-01.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Miljö- och byggnadschefen Lars Sylvén
VA-ingenjör Annelie Wilsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 261

KS 2011/0194

Nominering av Vänerstipendiat 2011
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Mariestads kommun nominerar Lars Nyberg och Centrum för klimat och säkerhet vid
Karlstads universitet till Vänerstipendiat år 2011.
Föreståndaren och forskningsledaren Lars Nyberg har på en kort tid etablerat Centrum för
klimat och säkerhet (CCS) vid Karlstads universitet som en central och nationellt intressant
aktör för klimatfrågor och dess påverkan på det omgivande samhället. CCS har på ett
mycket bra sätt lyft frågeställningar kring Vänern och översvämningsrisker. Detta sker
bland annat genom samarbete med kommuner, länsstyrelser och det omgivande samhället
samt genom intressanta fördjupningskurser.
Bakgrund
I samband med att Vänerting utses årligen en Vänerstipendiat. Stipendiet tilldelas den person eller organisation som är boende eller verksam inom det område som omfattas av de
13 kommuner som omger Vänern. Stipendiet ska belöna gärningar som främjar kunskapen
om Vänern.
Samtliga kommuner utmed Vänern har möjlighet att nominera kandidat till Vänerstipendiet.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (m) samt Per Rosengren (v) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-06-07, Nominering av Vänerstipendiat.
Skrivelse från Melleruds kommun, Vänerstipendiat 2011.
Centrum för klimat och säkerhet, Nyhetsbrev mars 2011
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Melleruds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-22

6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 262

KS 2011/0195

Utredning av möjligheten att skapa en s.k. exportmogen
turistdestination inom Biosfärsområdet
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en översiktlig utredning av möjligheten att skapa en s.k. exportmogen turistdestination inom Biosfärsområdet. Utredningen ska genomföras tillsammans med destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle.
2. Kostnaden för utredningen finansieras till 2/3 av Läckö-Kinnekulle och 1/3 av Mariestads kommun. Kostnaden för Mariestads kommun, ca 10 000 kronor, finansieras
inom ramen för kommunledningskontorets budget, ansvar 1051, vht 138 13 ”Näringslivssatsningar”.
Bakgrund
Representanter från kommunerna Mariestad, Lidköping och Götene har diskuterat att utreda förutsättningar för att skapa en s.k. exportmogen turistdestination inom Biosfärsområdet. Syftet med en exportmogen turistdestination är att skapa en bättre möjlighet att attrahera utländska turister och besökare till området.
För att ta ett första steg mot att etablera en exportmogen turistdestination önskar kommunledningskontoret genomföra en översiktlig utredning i samverkan med destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle. Utredningen kommer att genomföras under sommaren 2011 och
vara klar att presenteras för kommunerna under augusti/september. Kostnaden för utredningen uppskattas till ca 30 000 kronor.
Behandling på sammanträdet
Christer Dalvik (map) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-06-07, Översiktlig utredning
om möjligheten att skapa en s.k. exportmogen turistdestination inom Biosfärsområdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Turistchef Lotta Samuelsson
Ekonom Jonas Eriksson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 263

KS 2011/0190

Uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för utveckling av fastigheten
Backebolet 1:30 på Torsö i Mariestads kommun
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta
ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Backebolet 1:30 vid Brommösund på
Torsö. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ca 10-12 tomter för bostadsbebyggelse.
2. Mot bakgrund av att den kommande detaljplanen i allt väsentligt berör enskilda intressen ska exploatören svara för kostnaderna för framtagandet av planförslaget samt för de
utredningskostnader som är förknippade med detta. Särskild överenskommelse ska träffas kring kommunens administrativa kostnader utöver vad som framfår av i punkt 3.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ett exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas. I detta avtal ska särskilt tryggheten för tredje man säkras.
Bakgrund
Fastighetsägaren Matts Johansson har begärt besked om möjligheten att få detaljplanelägga
del av fastigheten Backebolet 1:30. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning
för 10-12 bostadsfastigheter. Det aktuella området ligger i huvudsak utanför strandskyddat
område och angränsar till det föreslagna LIS-området vid Brommösund.
Kommunledningskontorets utvecklingsenhet har inlett en dialog med stadsarkitekten i ärendet. Miljö- och byggnadsförvaltningen har genomfört en förundersökning på plats i syfte att
klargöra möjligheterna att hantera avlopp på fastigheten. Den gemensamma inställningen är
att exploatören kan gå vidare med att pröva frågan om att detaljplanelägga området.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (m) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse från planeringschef Kristofer Svensson 2011-06-10, Uppdrag om att ta framförslag
till detaljplan för utveckling av fastigheten Backebolet 1:30 på Torsö i Mariestads kommun.
Matts Johansson, skrivelse upprättad 2011-06-07 med tillhörande planskiss, ”Ansökan om
tillstånd att inleda detaljplanearbete för Backebolet Brommösund”.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Matts Johansson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 264

Information: försäljning av industrimark
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att upprätta ett förslag till köpekontrakt med den aktuella intressenten för fastigheten inom kv.
Betslet, Mariestads kommun.
Bakgrund
Planeringschef Kristofer Svensson informerar om förestående försäljning av industrimark
inom kv. Betslet, Mariestads kommun
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 265

KS 2011/0110

Avgifter för serveringstillstånd med anledning av ny alkohollag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nya ansökningsavgifter gällande serveringstillstånd och kunskapsprov enligt alkohollagen.
Bakgrund
En ny alkohollagstiftning infördes 2011-01-01. Förändringarna i förhållande till tidigare
lagstiftning innebär att kommunen kan bevilja nya former av serveringstillstånd. Kommunerna kommer även att ansvara för de kunskapsprov som ska utföras av den som ansöker
om tillstånd för servering eller provsmakning.
Enligt alkohollagen har kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om
serveringstillstånd. Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med
ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för prövningen.
Socialförvaltningen beslutade 2011-03-01 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna de nya
ansökningsavgifter gällande serveringstillstånd och kunskapsprov enligt alkohollagen som utarbetats av socialförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-18 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
att klarlägga skillnaden mellan ”Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme” och ”Serveringstillstånd för tillfällig servering i gemensamt serveringsutrymme”.
Socialchef Eva Lotta Lindskog har, i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag, beskrivit
skillnaden mellan de olika tillstånden i en skrivelse. Underlaget har även kompletterats med en
avgift för ”Stadigvarande serveringstillstånd till cateringföretag för slutna sällskap.
Socialförvaltningen föreslår följande nya ansökningsavgifter för serveringstillstånd med anledning av ny alkohollag:
Kunskapsprov för serveringstillstånd:

1 000 kr

Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme:

5 000 kr

Tillfälligt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme:
Tillsynsavgift ingår.

3 200 kr

Stadigvarande tillstånd för provsmakning vid tillverkningstillfälle:

4 200 kr

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang:
Tillsynsavgift ingår.

3 200 kr

Stadigvarande serveringstillstånd till cateringföretag för slutna sällskap

7 400 kr
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 265 (forts.)
Socialnämnden beslutade 2011-05-24 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna de nya
ansökningsavgifterna gällande serveringstillstånd och kunskapsprov enligt alkohollagen.
Underlag för beslut
Skrivelse av socialchef Eva Lotta Lindskog samt socialnämndens ordförande Marianne
Kjellquist 2011-05-03, Nya avgifter gällande ansökningsavgifter för serveringstillstånd med
anledning av ny alkohollag.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2011-05-24 § 68, Kommunfullmäktiges återremiss till
Kommunstyrelsen angående avgifter för serveringstillstånd.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Socialnämnden)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 266

KS 2011/0132

Redovisning av åtgärder efter Prognos 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tekniska nämnden, på samma sätt som
övriga nämnder när de visar underskott, ska presentera en åtgärdslista för hur nämnden ska uppnå en budget i balans. Åtgärdslistan ska presenteras på arbetsutskottets
sammanträde 2011-08-17.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämndens ordförande att
kalla in nämnden snarast för att ta ställning till de åtgärdsförslag som socialförvaltningen sammanställt.
Bakgrund
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott vid nästkommande ordinarie
sammanträde. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden
uppvisade underskott i prognos 2.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-06-08 att kalla presidierna i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans.
Presidierna i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden samt
berörda tjänstemän närvarar på sammanträdet för att redovisa åtgärder för hur de ska uppnå en budget i balans.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (m) yrkar att tekniska nämnden, på samma sätt som övriga nämnder
när de visar underskott, ska presentera en åtgärdslista för hur nämnden ska uppnå en budget i balans. Åtgärdslistan ska presenteras på arbetsutskottets sammanträde 2011-08-17.
Abrahamsson (m) yrkar vidare att arbetsutskottet ska föreslå socialnämndens ordförande
att kalla in nämnden snarast för att ta ställning till de åtgärdsförslag som socialförvaltningen
sammanställt.
Rune Skogsberg (c) tillstyrker Abrahamssons (m) yrkanden.
Ordförande Jens Söder (s) tar upp Abrahamssons (m) yrkanden för beslut och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 266 (forts.)
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
Socialchef Eva Lotta Lindskog
T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 267

KS 2009/0198

Information: Slutrapport – Fler företag och utvecklad företagsamhet
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att flytta fram informationen till arbetsutskottets
sammanträde i augusti alternativt september.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2009-09-10 att, som en del i konjunkturprogrammet, ta initiativ till en inledande studie kring näringslivsprogrammets insatsområde ”Fler företag och
utvecklad företagsamhet”. Studien skulle omfatta att ta fram förslag till finansiering av genomförandet samt att kartlägga och ge förslag till hur samspelet mellan det lokala, regionala
och nationella tillväxtarbetet kan öka.
Studien skulle genomföras tillsammans med näringslivets medlemsorganisationer samt enskilda företagare. Mariestads kommun anslog 60 tkr för att medfinansiera studien. Mariestads kommun har varit projektägare och som projektledare har Företagarna i Mariestad
anlitats. Medfinansieringen från deltagande företagare och näringslivsorganisationer har
bestått av tid som ställs till förfogande.
Företagarna i Mariestad har nu sammanställt en slutrapport och kommunstyrelsen har att
godkänna slutrapporten. Ärendet kommer att lyftas vid arbetsutskottets sammanträde
2011-08-17 för beslut.
Kommunstyrelsen har därefter att initiera en process för att prioritera mellan de idéer och
förslag som ingår i slutrapporten. Företagarna i Mariestad framhåller att det är viktigt att
prioriteringsprocessen har en bred förankring i såväl näringsliv och politik som skola och
förvaltningar . Särskilt viktigt är att de politiska partierna deltar och att besluten bygger på
partipolitisk konsensus för att säkerställa kontinuitet, resursallokering och långsiktighet,
oberoende av vem som för tillfället har den politiska makten i vår kommun.
Underlag för beslut
Skrivelse från Claes Henrik Martinsson, Företagarna Mariestad, 2011-06-12, Slutrapport–
”Fler företag och utvecklad företagsamhet”
Inledande studie för fler företag och utvecklad företagsamhet i Mariestad,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunutvecklare Fredrik Marcus
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 268

KS 2011/0196

Information: Gemensam tolkförmedling i Västra Götaland
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Västra Götalandsregionen har tillsammans med fem kommuner i regionen (Borås Stad,
Göteborgs Stad, Trollhättans kommun, Uddevalla kommun och Mariestads kommun) ställt
sig positiva till förslaget om en gemensam språktolkförmedling i Västra Götalands län. Utredningen som föregick besluten förordade bildandet av ett kommunalförbund.
2011-02-22 gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag utarbeta förslag till inrättande av
ett kommunalförbund för gemsam språktolkförmedling tillsammans med ovan nämnda
kommuner. Uppdraget innefattade även att beakta lokalisering av tolkförmedlingen. Uppdraget kommer att presenteras för regionstyrelsen 2011-08-31.
Projektgruppen som arbetar fram förslaget består av representanter från ovanstående
kommuner, regionen och en projektledare. Gruppen har i dagsläget utarbetat ett förslag till
förbundsordning, underlaget är dock att betrakta som ett arbetsmaterial. Innan beslutsunderlaget färdigställs behöver projektgruppen få förhandsinformation om hur den politiska
ledningen ser på förslaget i respektive kommun.
Tolkförmedlingschef Riitta Eklind informerar om det pågående arbetet på arbetsutskottets
sammanträde.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av tolkförmedlingschef Riitta Eklind 2011-06-13, Gemensam språktolkförmedling i Västra Götalands län i form av ett kommunalförbund.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tolkförmedlingschef Riitta Eklind

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 269

KS 2011/0090

Ansökan om bidrag till Skörde- och kulturfesten i Mariestad
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja Allékonst Mariestad ett bidrag om 15
tkr för tryck av informationsblad samt annonsering i samband med Skörde- och kulturfesten. Kostnaden täcks inom ramen för kommunledningskontorets budget.
Bakgrund
Allékonst Mariestad har tillsammans med ett flertal andra föreningar ansökt om bidrag till
arrangemanget Skörde- och kulturfest i Mariestad sista helgen i september. Föreningarnas
ansökan avser en samordnande resursperson inom kommunen samt ett ekonomiskt bidrag
om 15 tkr för tryck av informationsblad samt annonsering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-03-30 att se positivt på arrangemanget
”Skörde- och kulturfest” och det initiativ som tagits av Föreningen Allékonst m fl. För att
arbetsutskottet ska kunna ta ställning till eventuellt beviljande av ekonomiskt bidrag måste
dock Allékonst m.fl. inkomma med förslag på tänkt programinnehåll för evenemanget, förslag på projektorganisation samt budget för genomförande och marknadsföring. Arbetsutskottet beslutade även att den samordnande resurspersonen utses och engageras direkt av
de ansökande föreningarna i samråd med kommunchefen.
Konstföreningen Allékonst i Mariestad har inkommit med en kompletterad skrivning som
beskriver programinnehåll, projektorganisation samt budget. Varje medverkande arrangör
står för sina egna kostnader. Kostnaden för broschyr och annonsering är beräknad till 25
tkr inklusive moms.
Behandling på sammanträdet
Per Rosengren (v) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Kompletterad ansökan från Allékonst Mariestad 2011-06-08, Skörde- och kulturfest i Mariestad sista helgen i september 2011 – komplettering till tidigare ansökan.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-30 § 135, Ansökan om bidrag till Skörde- och kulturfesten i Mariestad.
Ansökan av Allékonst Mariestad 2011-03-15, Skörde- och kulturfest i Mariestad sista helgen i september 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 269 (forts.)
Skrivelse av kommunutvecklare Fredrik Marcus, Ansökan om stöd för arrangemanget
”Skörde- och kulturfest i Mariestad” 2011-03-18
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson,
Allékonst Mariestad, Marianne Förars
Kulturförvaltningen

Justerandes signatur

Sida

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 270

KS 2011/0139

Motion om att namnge torget bakom Mariestads teater i kv. Lärkan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige konstaterar att kulturnämnden har beslutat att namnge torget bakom
Mariestads teater till ”Magnoliatorget”.
Motionen har därmed bifallits.
Bakgrund
Dan Freij (kd) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska namnge det lilla torget
bakom teatern i kv. Lärkan.
Kulturnämnden beslutade 2011-05-25 att platsen ska heta ”Magnoliatorget”.
Motionen har därmed bifallits.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (m) tillstyrker motionen.
Underlag för beslut
Motion av Dan Freij (kd) 2011-04-14, Motion – ”Namngivning av det lilla torget bakom
mariestads teater, kv. Lärkan”
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2011-05-25 § 43, Yttrande om motion att namnge
platsen bakom Mariestads teater.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kulturnämnden)
(Dan Freij)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 271

KS 2011/0130

Medborgarförslag om att anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i
hamnområdet
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om att
anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i anslutning till den befintliga planen i hamnområdet.
Motionen har därmed bifallits.
Bakgrund
Per Larsson i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska
utreda möjligheten att anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i hamnområdet. Förslaget motiveras bl.a. med att det krävs tre planer för att anordna SVBF-sanktionerade och
rankinggrundande turneringar. Detta är något som förslagsställaren tror kommer att bidra
till kommunens mål om ökad turism.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-06-08 att anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i anslutning till den befintliga planen i hamnområdet. Medborgarförslaget har
därmed bifallits.
Underlag för beslut
Medborgarförslag från Per Larsson, Vaktelvägen 38 i Mariestad, om att Mariestads kommun
ska utreda möjligheten att anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i hamnområdet.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 § 244, Ansökan om att
anlägga ytterligare volleybollplaner i hamnområdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Per Larsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 272

KS 2011/0197

Avtal om persontransporter inom LSS-verksamheten
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska förlänga gällande avtal med Mariestads Taxi AB avseende persontransporter inom LSS-verksamheten med två år.
Bakgrund
Hösten 2008 tecknade Mariestads kommun avtal med Mariestads Taxi AB avseende persontransporter inom LSS-verksamheten. Avtalet gäller fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2011-1130 med möjlighet till ett plus ett års förlängning.
Resorna avser i första hand transporter mellan hemmet och dagligverksamhet på Ankaret
men kan även gälla resor till annan verksamhet t.ex. bad och undervisning. Kostnaden per
år uppskattas till ca 1 700 tkr.
Utvecklingsenheten samt berörda verksamheter har under de gångna tre åren varit nöjda
med Mariestads Taxi AB. De utför resorna på ett bra och tillfredsställande sätt och känner
sina resenärer. De är lätta att samarbeta med och försöker i så stor utsträckning som möjligt att samordna alla resor. Utvecklingsenheten föreslår därför att avtalet med Mariestads
Taxi AB förlängs med två år.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2011-06-13, Yttrande inför förlängning av avtal ”Persontransporter inom LSSverksamheten.
Förslag till avtalsändring, Person Persontransporter inom LSS-verksamheten.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 273

Kortsiktiga åtgärder för att minska nämndernas underskott
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om stopp för nyanställningar i Mariestads
kommun. Nyanställningar avser inte ersättningsrekrytering. Samtliga ersättningsrekryteringar ska prövas på förvaltningschefsnivå.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att samtliga planerade inköp av varor, tjänster och konsulter ska prövas av förvaltningschef.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att samtliga planerade resor, kurser och konferenser ska prövas av förvaltningschef.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uttaget av semester ska hanteras aktivt.
Ingen anställd får vid årsskiftet ha mer än 40 sparade semesterdagar. Samtliga chefer
ska bevaka att semester tas ut av respektive medarbetare.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att användningen av timvikarier ska begränsas till minsta möjliga. Anställning av timvikarier ska prövas i enlighet med vad som
gäller i samband med överprövning av anställning enligt ovan. Kostnaden för/ omfattningen av timvikarier ska redovisas en gång per månad efter lönebearbetning.
Förvaltningscheferna ska redovisa ovanstående prövningar månadsvis. Sammanställningen
ska överlämnas till kommunsekreteraren
Bakgrund
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-06-17 diskuterades kortsiktiga åtgärder för att
minska nämndernas prognostiserade underskott under innevarande år. Arbetsutskottet gav
kommunchefen i uppdrag att utreda nedanstående åtgärder samt att presentera resultatet på
dagens sammanträde .
-

Överprövning av nyanställningar vid naturlig avgång.

-

Överprövning av kurser, konferenser, utbildningar och resor för såväl förtroendevalda
som tjänstemän.

-

Överprövning av konsultköp.

-

Redovisning av timanställda i samtliga nämnder var 14:e dag.

-

Redovisning av semesterlöneskulden per den sista augusti.

Kommunchefen redovisar arbetsutskottets uppdrag på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 273 (forts.)
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (m) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Kulturnämnden
Kommunchef Lars Arvidsson
Personalchef Stefan Wallenå
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 274

Aktuell information & rapporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stadslaboratoriet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-04-20 att avsätta maximalt 500 tkr, varav
200 tkr från kommunstyrelsen samt 300 tkr från arbetsmarknadsenheten, för att delfinansiera sommarutställningen Stadslaboratoriet. Arbetsutskott gav även kulturchefen i uppdrag
att återkomma med ett förtydligande av projektbudgeten.
Kulturchef Maria Henriksson redovisade en förtydligad projektbudget på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Erbjudande om ekonomiskt bidrag för fortsatt verksamhet vid Torsö skola
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2011-06-16 beslutades att flytta samtliga
elever i åk f-6 på Torsö skola till Hasslerörs skola från och med höstterminen 2011.
Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening har därefter erbjudit kommunen ett riktat verksamhetsbidrag om 330 tkr. Bidraget är förknippat med villkoret att verksamheten med grundskola och förskoleklass i Torsö skola ska bibehållas under höstterminen 2011 och vårterminen 2012. Enligt uppgift från föreningen motsvarar det erbjudna beloppet kommunens
kostnadsbesparing för att flytta eleverna till skolan i Hasslerör. Erbjudandet har skickats till
barn- och utbildningsnämnden och till kommunstyrelsen.
Föreningens erbjudande har remitterats till stadsjurist Rolf Sjöström för rättsliga överväganden. Stadsjuristen har gjort följande bedömning.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens huvudmannaskap inom skolans områden. Nämnden har fått fullmäktiges uppdrag att genomföra verksamheten inom ramen för
skollagstiftningen och anslagna medel. Det är nämnden, som politiskt organ, som har till uppgift att bl.a. besluta om hur verksamheten ska bedrivas. En grundläggande princip för kommunens grundskola och förskoleklass är att verksamheten ska bedrivas med stöd av anslag
från kommunfullmäktige (skattemedel).
En överenskommelse som innebär att barn- och utbildningsnämnden åtar sig att bedriva
grundskola och förskoleklass i Torsö skola under läsåret 2011-2012, mot en ersättning från
föreningen om 330 tkr, skulle strida mot grundläggande principer för hur verksamheten ska
bedrivas och finansieras. En sådan överenskommelse kan därutöver få den oönskade effekten
att den tas till intäkt för att externa kapitaltillskott, från enskilda intressen, ska få påverka den
demokratiska beslutsprocessen även i andra sammanhang. Det är särskilt viktigt att barn- och
utbildningsnämnden, som huvudman för skolverksamheten, värnar om sitt oberoende.
För fullständighetens skull vill stadsjuristen tillägga att erbjudet bidrag inte kan bedömas som
godtagbar sponsring, särskilt mot bakgrund av den motprestation som förutsätts för bidraget.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-22
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Ksau § 274 (forts.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hyreskontrakt för Ekuddens camping
Fastighetschef Lars Johansson informerade om förutsättningarna för att teckna ett långsiktigt
hyreskontrakt för Ekuddens camping. Fastighetschefen informerade även om de förutsättningar som framgår i det förfrågningsunderlag som ska skickas ut under nästkommande vecka.
Anbuden ska vara inkomna till Mariestads kommun senast 2011-08-31.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eventuell etablering av ett vattenskidsgymnasium på Vadsbogymnasiet
T.f. barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt ekonom Ulf Jansson informerade
om förutsättningarna för att etablera ett vattenskidsgymnasium på Vadsbogymnasiet. T.f.
barn- och utbildningschefen informerade bl.a. om att det finns många frågetecken i förslaget till avtal med Svenska Vattenskids- och Wakeboardförbundet. Vidare finns oklarheter i
redovisningen av de ekonomiska förutsättningarna.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2011-06-22

Anslagsdatum

2011-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2011-
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

