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Kommunstyrelsen
Ks § 1

KS 2011/0355

Höjning av taxa för dagligverksamhetsresor LSS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2011-11-28.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 2

KS 2011/0084

Förslag till revidering av kommunstyrelsens mål för år 2012
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
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.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Kommunstyrelsen
Ks § 2 (forts.)
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av ekonomichef/förvaltningschef Maria Vaziri 2011-11-24, Förslag på
revidering av kommunstyrelsens mål år 2012.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomichef/förvaltningschef Maria Vaziri
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Kommunstyrelsen
Ks § 3

KS 2011/0121

Reglemente för socialnämnden
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
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
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Kommunstyrelsen
Ks § 4

KS 2011/0048

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
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.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Kommunstyrelsen
Ks § 4 (forts.)
Underlag för beslut
Förslag till revidering av dokumentet ” Förteckning över ärenden som avgörs med stöd av
delegerad beslutanderätt”.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stadsjurist Rolf Sjöström
Administrative chefen Ola Blomberg
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Kommunstyrelsen
Ks § 5

KS 2011/0360

Ny fördelningsmodell för IT-kostnader
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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
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Kommunstyrelsen
Ks § 5 (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.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Kommunstyrelsen
Ks § 5 (forts.)
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)
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Kommunstyrelsen
Ks § 6

KS 2012/0011

Entledigande och val av ledamot i styrgruppen för Dacapo
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Stig H. Johansson (FP) från uppdraget att ledamot i styrgruppen för Dacapo.
2. Kommunstyrelsen beslutar att välja Johan Abrahamsson (M) till ny ledamot i styrgruppen
för Dacapo.
3. Kommunstyrelsen beslutar att tillfråga Göteborgs universitets representanter i styrgruppen för Dacapo om det är möjligt att adjungera Jan Wahn (C) till styrgruppen.
Syftet med detta är att skapa en koppling mellan Biosfärsområdets styrgrupp och styrgruppen för Dacapo.
Bakgrund
Stig H. Johansson (FP) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i styrgruppen för Dacapo.
Underlag för beslut
Begäran från Stig H. Johansson (FP) om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot
i styrgruppen för Dacapo, 2011-12-28.
_____________________________________________________________

Lönekontoret
Stig H. Johansson
Johan Abrahamsson
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Kommunstyrelsen
Ks § 7

KS 2011/0354

Yttrande över förslag till vindbruksplan för Lidköpings kommun
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Mariestads kommun har inget att erinra mot samrådsförslag till vindbruksplan för Lidköpings kommun.
Bakgrund
Lidköpings kommun har utarbetat ett förslag till vindbruksplan. Planförslaget har remitterats till Mariestads kommun för synpunkter.
Det konstateras att förutsättningarna i Lidköpings kommun för såväl större vindkraftsetableringar (parker) som mindre grupper av verk påverkas av starkt av försvarets verksamhet
vid F7 Såtenäs. I samrådsförslaget har Lidköpings kommun föreslagit en stor restriktivitet
av etablering i skärgården och i det kustnära landskapet. Detta även om försvarsmaktens
intressen ändras och då skulle medföra möjlighet till en högre etableringsgrad. Det föreslås
även restriktivitet kring Lidköpings tätort.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Nils Farken (MP) samt Åsa Olsson (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse från Lidköpings kommun 2011-12-12, Inbjudan till samråd – Förslag till vindbruksplan, Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003
Vindbruksplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, samrådshandling
Planförslaget finns att läsa i sin helhet på www.lidkoping.se/vindbruksplan
_____________________________________________________________

Lidköpings kommun
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 8

KS 2010/0271

Motion om Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tillstyrker motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under år 2012 utarbeta och
besluta om en handlingsplan för att upprätta en landsbygdsstrategi för Mariestads
kommun. I samband med beslut om handlingsplanen ska även frågan om organisation
och ekonomi prövas.
Bakgrund
Rune Skogsberg (C), Jan Wahn (C) samt Leif Andersson (C) har i en motion föreslagit att
en utredning startas med syfte att ta fram en landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
Den senare landbygdstrategin ska innehålla konkreta, tidsbestämda mål, vara självständig
samt kopplas till den kommunomfattande översiktsplanen.
Kommunledningskontoret föreslår att:
-

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen.

-

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under år 2012 utarbeta och
besluta om en handlingsplan för att upprätta en landsbygdsstrategi för Mariestads
kommun. I samband med beslut om handlingsplanen ska även frågan om organisation
och ekonomi prövas.

Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
En enig kommunstyrelse tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Motion inlämnad av Rune Skogsberg (C), Jan Wahn (C) samt Leif Andersson (C) 2010-11-16
om att påbörja en utredning för att ta fram förslag till en ny och modern landsbygdsstrategi.
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Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-12-14, Motion om landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Rune Skogsberg)
(Jan Wahn)
(Leif Andersson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
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Kommunstyrelsen
Ks § 9

KS 2012/0002

Samarbetsavtal med KKAB avseende hantering av aska
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samarbetsavtal gällande omhändertagande av
aska mellan Mariestads kommun och KKAB.
Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Det har tidigare funnits ett avtal mellan Mariestads kommun och Katrinefors Kraftvärme AB om

mottagande av aska från KKAB:s förbränningsanläggning. Då den tidigare överenskommelsen löpte ut år 2004 tecknades inget nytt avtal, parterna har sedan dess samarbetat enligt
det tidigare avtalet.
Kommunchefen, avfallschefen och KKAB:s driftchef har under hösten arbetat fram ett
förslag till nytt avtal mellan parterna. Avtalet anger ett årspris om 2 500 tkr för kommunens
mottagande av askan, till skillnad mot tidigare avtal mellan kommunen och KKAB som
baserades på en debitering om 153 kr per mottaget ton aska. Avtalet innehåller även en
förbindelse för KKAB att leverera hela verkets produktion av aska så länge som kommunen har behov av och tillstånd för askan som material för deponins sluttäckning. Då deponin är sluttäckt anges att kommunen har för avsikt att tillhandahålla en deponi för aska.
Arbetet med att anlägga och få tillstånd till en askdeponi bör inledas i god tid innan sluttäckningen är klar, en 5-års period anses relevant för detta.
Förhållandena rörande produktion och mottagande av aska har förändrats över tiden. Sedan år 2004 har KKAB:s produktion av aska i det närmaste tredubblats beroende på sammansättningen av returpappersmassa i pappersbruket samt i viss mån produktionsökning.
Kommunen har sedan år 2008 försökt att få askan godkänd som sluttäckningsmaterial.
Arbetet kommer att avslutas under försommaren år 2012 då resultaten lämnas för bedömning till Länsstyrelsen. I och med utsikterna att askan kan komma att användas för att sluttäcka deponin har avfallsavdelningen och därigenom Mariestads kommun ett stort intresse
av att säkerställa leverans av och tillgång till aska. Det föreslagna samarbetsavtalet säkerställer kommunens behov av sluttäckningsmaterial och garanterar KKAB ett förhållandevis
enkelt sätt att avsätta sin aska till en rimlig kostnad.
Alternativ till material för deponins sluttäckning är att samla schakt- och fyllnadsmassor
från olika leverantörer och inköp av jungfruliga råvaror. Det är beaktansvärda mängder
som åtgår då 20 ha återstår att sluttäcka.
Avfallsavdelningen och kommunchef Lars Arvidsson föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal gällande omhändertagande av aska mellan
kommunen och KKAB.
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Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Johan Abrahamsson (M) yrkar att samverkansavtalet ska kompletteras med en årlig relevant
indexuppräkning.
Björn Fagerlund (M) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande.
Per Rosengren (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt avfallschefen Annika Kjellkvist
2011-12-08, Affärsuppgörelse mellan Mariestads kommun och KKAB.
Förslag till samarbetsavtal gällande omhändertagande av aska upprättat 2011-12-08 av
kommunchef Lars Arvidsson, driftchef KKAB Johan Nilsson och avfallschef Annika
Kjellkvist.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Avfallschef Annika Kjellkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2012-01-12

17

Kommunstyrelsen
Ks § 10

KS 2011/0272

Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till idrottspolitiskt program för Mariestads
kommun.
Bakgrund
Efter en lång process beslutade kommunfullmäktige 2008-03-31 att anta ett förslag till idrottspolitiskt program för Mariestad. Fritidschefen, med bistånd av kommunsekreteraren,
har under våren 2011 arbetat med att revidera programmet. Kommunsekreteraren informerade om det pågående arbetet vid arbetsutskottets sammanträde 2011-06-08. Arbetsutskottet ställde sig positiva till fritidschefens initiativ att revidera det idrottspolitiska programmet.
Syftet med det idrottspolitiska programmet är att åstadkomma ett långsiktigt samarbete
mellan kommunen och idrottsrörelsen för att stärka och utveckla idrottsverksamheten för
barn och ungdomar. En grundläggande förutsättning för samarbetet är att idrottens verksamhet bedrivs i enlighet med Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”, antaget av Riksidrottsförbundet 2009.
I det reviderade förslaget till idrottspolitiskt program framgår tydligt att Mariestads kommun prioriterar barn- och ungdomsidrott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-1-12 att remittera det reviderade idrottspolitiska programmet till Idrottsalliansen samt de politiska partierna. Remissvar har inkommit
från Folkpartiet liberalerna som ställer sig bakom förslaget. Idrottsalliansen har informerats
om förslaget vid ett stormöte men något yttrande har inte inkommit från alliansen.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Förslag till reviderat ”Idrottspolitiskt program, Mariestads kommun”
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Remissyttrande från Folkpartiet liberalerna 2011-11-20.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Idrottsalliansen)
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KS 2010/0241

Beslut om finansiering av projektering för vindkraft på Bångahagen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna för kommunen att köpa in sig i redan etablerade eller projekterade vindkraftverk.
Bakgrund.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2011-10-21 ärendet ”Vindkraft Bångahagen –
Inriktningsbeslut och planuppdrag”. Arbetsutskottet beslutade att projektering av förfrågningsunderlag för upphandling skulle genomföras. I beslutsunderlaget framgår dock inte
vilket investeringsprojekt som skulle finansiera projekteringen.
Tekniska förvaltningen föreslår att projekteringskostnaden, inklusive kostnader för detaljplanearbete, finansieras genom ianspråktagande av medel från projekt 2412 ”Fastighetsinvesteringar”. Kostnaden beräknas uppgå till 1 000 tkr. Projektet är ett samfinansierat mellan Mariestads kommun och Mariehus.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen var att:
-

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att fortsatt utreda och genomföra projektet
med vindkraft på Bångahagen.

-

Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för projektering och detaljplanearbete för
vindkraftverk på Bångahagen finansieras med medel från investeringsprojekt 2412
”Fastighetsinvesteringar”. Kostnaden beräknas uppgå till 1 000 tkr varav Mariehus
medfinansierar del av kostnaden enligt tidigare överenskommelse.

Behandling på kommunstyrelsen
Rune Skogsberg (C) yrkar att ärendet återremitteras samt att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna för kommunen att köpa in sig i redan etablerade eller projekterade vindkraftverk.
En enig kommunstyrelse tillstyrker Skogsbergs (C) yrkande.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp Rune Skogsbergs (C) yrkande för beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Underlag för beslut
Skrivelse upprättat av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-12-19, Vindkraft på Bångahagen. Beslut om finansiering av projektering.
_____________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Ekonom Jonas Eriksson
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KS 2011/0183

Förslag till ny organisatorisk tillhörighet för arbetsmarknadsenheten,
kostverksamheten och badet.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknadsenheten och kostenheten överförs
från kommunledningskontorets försörjningsenhet till barn- och utbildningsförvaltningen. De medel som är budgeterade för verksamheterna år 2012 ska överföras till
barn- och utbildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att badverksamheten, badhuset samt utomhusbassängen
på Ekudden, överförs från kommunledningskontorets försörjningsenhet till tekniska
förvaltningen, fastighetsenheten. De medel som är budgeterade för verksamheten år
2012 ska överföras till tekniska nämnden.
Bakgrund:
Kommunchefen och personalchefen har utarbetat ett förslag till förändrad organisatorisk
tillhörighet för arbetsmarknadsenheten (AME), kostverksamheten och badet. Förslaget innebär att försörjningsenheten i praktiken upphör som organisatorisk enhet. De berörda
verksamheterna ska, liksom tidigare, ha till uppgift att ge övriga kommunala verksamheterna samt externa kunder service inom sina respektive kompetensområden.
Avsikten med förändringarna är att skapa en organisation där helheten betonas med ett optimalt resursutnyttjande av befintlig kompetens. Det kan bl.a. innebära att knyta ihop verksamheter organisatoriskt för att skapa bättre förutsättningar för samverkan och resultat.
Förslaget innebär att arbetsmarknadsenheten och kostenheten överförs från kommunledningskontorets försörjningsenhet till barn och utbildningsförvaltningen samt att badverksamheten överförs från försörjningsenheten till fastighetsenheten.
Arbetsutskottet informerades om förslaget 2011-06-08. En förändrad organisatorisk tillhörighet enligt förlaget förutsätter att kommunfullmäktige tillstyrker förändringen. Arbetsutskottet beslutade därför 2011-09-28 att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden för synpunkter.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-12-15 att lämna följande synpunkter på förslaget:
-

Nämnden saknar en djupare analys från förslagslämnarna om vad den föreslagna organisationsförändringen innebär. Detta försvårar möjligheten att yttra sig. En förutsättning för att AME och kostverksamheten överförs till barn- och utbildningsnämnden är
att drifttillskott följer med och att inga underskott finns som ska täckas av barn- och
utbildningsnämndens redan ansträngda budget.
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-

Enligt förslaget skapar omorganisationen ett optimalt resursutnyttjande av befintlig
kompetens. I avsaknad av underlag är det svårt att ha synpunkter.

-

Med AME kan barn- och utbildningsnämnden se samordningsfördelar gällande organisation och ekonomi om verksamheten förs över till barn- och utbildning.

Tekniska nämnden beslutade 2011-11-29 att lämna följande synpunkter på förslaget:
-

Organisatoriskt har nämnden inte något att erinra mot kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2011-09-28, att flytta badverksamheten från försörjningsenheten till tekniska förvaltningens fastighetsavdelning.

-

Ekonomiskt ser nämnden ett stort behov av investeringar i badverksamheten och förutsätter att erforderliga medel tillskjuts i samband med ett eventuellt övertagande.

Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2011-05-23, Förslag till ny organisatorisk tillhörighet för Arbetsmarknadsenheten (AME),
Kostverksamheten, Tolkförmedlingen och Badet.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-12-15 § 151, Synpunkter angående organisatorisk tillhörighet för arbetsmarknadsenheten och kostverksamheten.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2011-11-29 § 169, Badverksamhetens organisationstillhörighet i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-11-02, Badverksamhetens
organisationstillhörighet
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Tekniska nämnden)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Arbetsmarknadschef Tord Forsell)
(Kostchef Anne-Christine Gustavsson)
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KS 2011/0290

Skolstrukturutredningen steg 1, Beslut om investering för anpassning
av lokaler på Marieholmsskolan
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ett beslut som innebär att skolverksamhet, helt eller delvis, flyttas från skolverksamhet
till en annan är ett beslut som barn- och utbildningsnämnden äger rätt att fatta inom
ramen för nämndens förvaltningsuppdrag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anslå totalt 23,5 miljoner kronor, inklusive projektering, för en ombyggnation av Marieholmsskolan till förskola. Barn- och utbildningsnämnden ska inarbeta de drift- och kapitalkostnader som uppstår med anledning av
investeringen i budget för år 2013.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-11-10 att föreslå kommunfullmäktige att
komvux verksamhet flyttas till Vadsboskolan samt att Marieholmsskolan byggs om till förskola.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-11-21 att föreslå kommunfullmäktige besluta om ett investeringstak på 25, 2 miljoner kronor. Investeringen skulle innefatta anpassning av lokaler för komvux på Vadsboskolan samt köp av paviljonger och ombyggnation
av Marieholmsskolan till förskola. Nämnden beslutade även att investeringskostnaden för
inventarier till fyra förskoleavdelningar på Marieholmsskolan, totalt 2,5 miljoner kronor,
hänskjuts till år 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-11-23 att återremittera ärendet för att
kompletteras med de ekonomiska konsekvenserna av barn- och utbildningsnämndens beslut för anpassningen och ombyggnationen av Marieholmsskolan och Vadsboskolan. Ärendet ska även kompletteras med en redovisning av kommunens totala kostnader för anpassningen och ombyggnationen. Arbetsutskottet ställde sig dock positiva till projektet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett nytt förslag som överensstämmer med
det tak som nämnden satt för investeringen. I det tidigare förslaget används enbart 57 procent av Marieholms yta för förskola, resterade ytor var oanvända. Genom att låta delar av
komvux verksamhet vara kvar i de lokalytor som inte utnyttjas av förskoleverksamheten
försvinner behovet av att utnyttja paviljongen samt anpassningen av lokaler på Vadsboskolan. Detta innebär att investeringskostnaden minskar med 5,2 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-12-15:
-

Att inte köpa/hyra paviljongen vid Vadsboskolan.
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-

Att inte avsätta medel för anpassning av Vadsboskolans lokaler då komvux flyttar delar
av sin verksamhet från Marieholmsskolan till Vadsboskolan.

-

Om ett investeringstak på 20 mnkr för ombyggnationen av Marieholmsskolan till åtta
förskoleavdelningar.

Ärendet förs vidare till kommunfullmäktige mot bakgrund av att de kostnader som förslaget för med sig inte har tagits med i kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2012
(Kf § 81/2011).
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-12-15 § 146, Skolstrukturutredning – konsekvenser investeringstak
Skrivelse upprättad av grundskolechef Hans Klingvall samt ekonom Ulf Jansson 2011-1207, Konsekvenser av nämndens beslut att sätta ett investeringstak för etapp 1 på 25,2 mnkr
för ombyggnad av Marieholmsskolan till förskola.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-11-10 § 133, Skolstrukturutredningen, inklusive reservation från Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-11-21 § 140, Skolstrukturutredningen – steg 1.
Skrivelse upprättad av grundskolechef Hans Klingvall samt ekonom Ulf Jansson 2011-1121, Flytt av komvux till Vadsboskolan och ombyggnad av Marieholmsskolan till förskola.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Information om Carlbecksakademien
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Projektledare Anna Östnäs informerade om det pågående arbetet med att etablera en eftergymnasial utbildningsform i Mariestads kommun för personer med intellektuell funktionsersättning. Projektet, som har arbetsnamnet ”Carlbecksakademien”, innefattar representanter för Västra Götalandsregionen, barn- och ungdomsneurologin, Göteborgs universitet,
specialpedagogisk kompetens samt Mariestads kommun.
Östnäs informerade bl.a. om kommunens ansvar och möjligheter att genomföra projektet.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
_____________________________________________________________
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Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Protokoll från den 22 december 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från den 21 december 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

MTG – Lönenämnd
Protokoll från den 28 november 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Mariehus AB
Protokoll från den 6 december 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB
Protokoll från den 6 december 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

AB Stadens Hus
Protokoll från den 9 december 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Ekonomichefen
Delegationsbeslut Upplåning hos Nordea 30 miljoner kr till rörlig ränta med tre års kapitalbindningstid anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________
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