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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 373

Handlingar att anmäla
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Vanvårdad och bortglömd. Föreningen sätter sin förhoppning till att kommunerna tar
på sig sitt fulla ansvar för att ha brustit i tillsynen av barnhems- och fosterhemsbarnen
under 1920-80.
Föreningens förhoppning är att Mariestads kommun överväger att följa Norges modell
där de betalade ut en ersättning upp till 750 000.
(Dnr. 2011/0281)
2. Statens folkhälsoinstitut. Rapport om tobak, tillsyn och tillgänglighet. En intervjustudie
och systematisk litteraturöversikt om tillgänglighetsbegränsade metoder.
3. Västtrafik. Resultat per augusti och prognos 3, 2011.
4. Skaraborgs kommunalförbund. Revisorernas yttrande från granskning av delårsrapport
per 2011-07-31.
5. Pig Poultry Press AB. Den offentliga maten, om vad vi äter i dubbelmoralens förlovade land. En rapport om den offentliga matserveringen.
6. Skrivelse från Anna-Karin Juhlin i Sjötorp. Skrivelsen avser framtiden för förskolan i
Sjötorp och avslutas med frågan ”Vad vill ni med Sjötorp och hur ser er vision om
Sjötorp ut!”
(Dnr. 2011/0290)
7. Mariestads kommun, revisorerna. Revisionsrapport avseende ”Socialnämndens ekonomiska styrning och kontroll”, 2011-10-25. Rapporten är överlämnad till kommunstyrelsen för kännedom.
(Dnr. 2011/0291)
8. Förvaltningsrätten i Jönköping. Beslut att avslå överklagande av avslag på ansökan om
färdtjänst.
(Dnr. 2011/0288)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 374

Inbjudningar
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Vänerns vattenvårdsförbund, Laxfond Vänern m.fl. Inbjudan till Vänerdagen 2011 den
15 november 2011 i Lidköping.
2. Sveriges Kommuner och Landsting och Göteborgs Stad. Inbjudan till seminariet
”Korruption – Varför och vad gör vi åt det?” den 6 december 2011 i Stockholm.
3. Företagarna i Mariestad. Inbjudan till Företagarfesten 2011 den 12 november 2011
klockan 18.30 på residenset i Mariestad.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 375

KS 2010/0146

Motion om grill- och mötesplats på piren i Tidan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positivt till det upprättade förslaget avseende
grill- och mötesplatsen på piren i Tidan
Arbetsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag att kostnadsberäkna åtgärderna i förslaget
samt lämna förslag till skötsel av grill- och mötesplatsen på piren i Tidan.
Bakgrund
Christer Dalvik (MAP) föreslår i en motion att det borde finnas ett antal grillplatser på
västra piren i hamnen. Avsikten är att göra området mer attraktivt för såväl invånarna i Mariestad som turister. Dalvik föreslår att byggnationen av grillplatser kan utföras av kommuner alternativt sponsras av näringslivet
Utvecklingsenheten har utarbetat ett illustrationsförslag till grill- och mötesplats på piren i
Tidan. Förslaget presenteras på arbetsutskottets sammanträde.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen samt att kostnaden för utvecklingen av piren ska inarbetas i Sjöstadsprojektet.
Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut.
Underlag för beslut
Motion av Christer Dalvik (MAP) 2010-05-31 i vilken han föreslår att det borde finnas ett
antal grillplatser på västra piren i hamnen.
Illustrationsförslag, Grill- och mötesplats på Tidanpiren.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Christer Dalvik
Planeringschef Kristofer Svensson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 376

KS 2009/0287

Option för del av kvarteret Bojen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott medger AB Anderssons Fastigheter i Mariestad option på
del av kvarteret Bojen om ca 3000 kvm. Optionen löper fram till tre månader efter det att
planen vunnit laga kraft, dock längst till och med 2012-06-30.
Optionen avser byggande av radhus samt en kommersiell lokal i enlighet med överklagad
detaljplan.
Bakgrund
AB Anderssons Fastighteter har 2009-11-25 fått en option på del av kvarteret Bojen om ca
3000 kvm. Optionstiden var satt till den 30 juni 2010.
AB Anderssons Fastigheter har framfört önskemål om att få optionstiden förlängd på
grund av överklaganden och med detta förlängda handläggningstider. Optionen avser byggande av radhus samt en kommersiell lokal i enlighet med överklagad detaljplan.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) yrkar att optionen ska gälla fram till tre månader efter det att planen vunnit laga kraft, dock längst till och med 2012-06-30.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp Abrahamssons (M) yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Erik Randén 2011-10-26, Option
för del av kvarteret Bojen
_____________________________________________________________

Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén
AB Anderssons Fastigheter i Mariestad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 377

KS 2011/0203

Förfrågan från stiftelsen Grevillis fond om att få uppföra en staty i anslutning till Katrinefors bruk
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingsenheten i uppdrag att, i samråd med kulturförvaltningen och stadsarkitekten, upplåta en lämplig plats för att låta uppföra en staty
på kommunal mark.
Arbetsutskottet konstaterar att Mariestads kommun inte kommer att belastas med några
kostnader i samband med uppförandet av statyn.
Bakgrund
Stiftelsen Grevillis fond har inkommit med en förfrågan om att få placera en staty i anslutning till Katrinefors bruk. Avsikten med statyn är att uppmärksamma att det år 2013 är
hundra år sedan Gustaf Grevilli gick bort.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt mark- och exploateringsingenjör Erik Randén 2011-10-26, Förfrågan från stiftelsen Grevillis fond om att få uppföra
en staty i anslutning till Katrinefors bruk.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 378

KS 2011/0108

Upphävande av beslut:
Ändring av detaljplan för Nya Torget i Mariestad
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott upphäver beslutet § 123/2011 ”Uppdrag att ändra gällande detaljplan för Nya Torget i Mariestad”.
Beslutet sker mot bakgrund av att kommunstyrelsen 2011-05-26 (§ 71) beslutade att avbryta
pågående arkitekttävling avseende Nya Torget och omgivande ytor med anledning av den
rådande ekonomiska situationen.
Johan Abrahamsson (M) samt Stig H. Johansson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
I samband med pågående upphandling/arkitekttävling för omgestaltning av Nya Torget i
Mariestad fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan som
skulle möjliggöra förverkligandet av det vinnande förslaget. Mot bakgrund av att tävlingen
avbröts föreslår kommunledningskontoret att uppdraget återtas.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) yrkar att planuppdraget ska slutföras enligt tidigare beslut.
Stig H. Johansson (FP) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande.
Per Rosengren (V) samt Marianne Kjellkvist (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-10-21, Upphävande av beslut - Ändring av detaljplan för Nya Torget i Mariestad.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-30 § 123, Uppdrag att ändra gällande detaljplan för Nya Torget i Mariestad.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2011-05-26 § 71, Gestaltning av Nya torget - beslut om att anta vinnande förslag.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 379

KS 2002/0015

Återkallande av planuppdrag: Ordenshuset i Lyrestad
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott upphäver beslut § 10/2002 att ändra gällande detaljplan
för Ordenshuset i Lyrestad, Mariestads kommun.
Beslutet sker mot bakgrund av att fastigheten har sålts till Lyrestads fritidsförening och föreningen har inte för avsikt att ändra användningsområde för fastigheten.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2002-01-15 att ge dåvarande stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta en planändring för att möjliggöra en försäljning av Ordenshuset
i Lyrestad. Då fastigheten såldes med förutsättningen att den även fortsättningsvis kommer
att användas som samlingslokal krävs inte längre en ändring av detaljplanen.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2011-10-18, Återkallande av planuppdrag
– Ordenshuset, Lyrestad, Mariestads kommun.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 380

KS 2007/0258

Återkallande av planuppdrag: kv Tranan 3 i Mariestad
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att upphäva beslut § 397/2007 att ändra gällande
detaljplan för kv Tranan i Mariestads tätort.
Beslutet sker mot bakgrund av att fastighetsägaren inte längre har intresse av att ändra användningen av fastigheten.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-11-21 att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att utarbeta en planändring för att möjliggöra bostäder i fastigheten Tranan 3. Då
fastighetsägaren har låtit meddela att de inte längre har intresse av en planändring föreslår
kommunledningskontoret att planärendet återkallas.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2011-10-18, Återkallande av planuppdrag
– Tranan 3, Mariestad.
E-post från fastighetsägaren till Tranan 3.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 381

KS 2009/0155

Beslut om projekteringsstart.
Bro över Tidan mellan Trädgårdens skola och Gärdesparken
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera ny
bro över Tidan mellan Trädgårdens skola och Gärdesparken.
2. Kostnaden för projekteringen totalt ca 300 tkr och tas från anslag för Gärdesparkens
omgestaltning.
3. Efter projektering och anbudsförfrågan ska inkomna anbud redovisa i kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om verkställighet.
Bakgrund.
Som nästa del i omgestaltning av Gärdesparken föreslås att byggandet av ny träbro mellan
Trädgårdens skola och Gärdesparken påbörjas.
För närvarande pågår följande byggnationer i Gärdesparken:
-

Uppförande av Murgård. Byggkostnad ca 17 700 tkr.

-

Projektering för byggande av Trädgårdsmästeri. Projekteringskostnad ca 700 tkr.

-

Projektering för byggande av parkvägar inom Gärdesparken. Projekteringskostnad ca
1 500 tkr.

En ny bro över Tidan är en viktig del för att knyta samman centrala Mariestad med besöksmål Gärdesparken. Bron blir även en länk mellan Göteborgs Universitets verksamhet i
Trädgårdens skola och verksamheten i Gärdesparken.
Byggandet av bron kommer att delas upp i två delar. Den första delen innefattar att bygga
brofundament för en kommande träbro. Enligt planerna ska två brofundament placeras på
berghällar i åfåran samt fundament på båda sidor om ån. Byggandet av fundamenten kommer att vara ett renodlat entreprenadarbete. Den andra delen avser själva brospannen som
består av tre spann byggda i trä med stolpverkskonstruktion. Byggandet av brospannen
kommer att vara ett samverkansprojekt mellan kommunen, entreprenör, Göteborgs Universitet och elever.
Investeringskostnaden för att bygga bron bedöms till 5 000 tkr (varav projekteringskostnad
ca 300 tkr) och driftskostnaden till 400 tkr. Driftskostnaden fördelas mellan kommunen
och Göteborgs Universitet enligt en fördelningsnyckel som innebär att kommunen betalar
280 tkr och Göteborgs Universitet betalar 120 tkr.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 381 (forts.)
Behandling på sammanträdet
Stig H. Johansson (FP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-10-28, Bro över Tidan mellan Trädgårdens skola och Gärdesparken - Beslut om projekteringsstart.
_____________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 382

KS 2011/0278

Rutiner och behörighet för beställning/inköp
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att kommunchefen ska ge förvaltningscheferna i uppdrag att utse/tillsätta en beställningsorganisation med färre beställare än i
dag. Beställarna och inköpsansvariga ska vara utsedda och utbildade. Inköpsansvariga
ska vara tillsatta senast 2012-01-01.
2. Arbetsutskottet beslutar att upphandlingsenheten ska ansvara för utbildning av förvaltningarnas inköpsansvariga och beställare.
3. Arbetsutskottet beslutar att möjligheten att förhandsattestera rekvisitioner vid beställningar inom icke e-handel ska utredas.
4. Arbetsutskottet beslutar att samtliga upphandlade leverantörer ska vara anslutna till efakturor senast 2012-06-30.
5. En utvärdering av beställningsorganisationen ska presenteras för arbetsutskottet senast
2012-09-30.
Återredovisning av förvaltningarnas beställningsorganisation sker i februari 2012.
Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot att arbetsutskottet avslår eget tilläggsyrkande.
Bakgrund
Kommunen har cirka 165 aktiva beställare inom bland annat livsmedel, kontorsmaterial
och medicinsk utrustning. Beställningarna till dessa utförs i kommunens affärssystem. Utöver detta sker en stor mängd beställningar per telefon samt vid inköp direkt i butik.
Internkontrollen från 2010 visar att allt för många anställda köper direkt i butikerna. Statistik visar att tidsåtgången vid ett inköp direkt i butik är minst 50 procent högre jämfört
med en e-beställning. Felaktiga beställningar tar längre tid och har ofta en högre inköpskostnad.
Kommunalrådet föreslår att redovisnings- och upphandlingsenheten får i uppdrag att utreda möjligheterna till förändrat inköpssätt och inköpsorganisation. Uppdraget ska innefatta
en genomlysning av:
– Antalet beställare i organisationen
– Kommunens inköpsrutiner
– Vem och hur många ska få göra inköp
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 382 (forts.)
Redovisningsansvarig Lars Bergqvist samt e-handelsansvarig Malin Kvarnrud informerade
om verksamheten inom beställarorganisationen på arbetsutskottets sammanträde 2011-1012. Arbetsutskottet beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att skapa möjligheter till förändrat inköpssätt och förändrad inköpsorganisation. Uppdraget skulle bl.a. innefatta en genomlysning av antalet beställare i organisationen, kommunens inköpsrutiner samt vem och
hur många ska få göra inköp.
Redovisningschef Lars Bergqvist samt e-handelsansvarig Malin Kvarnrud har utarbetat ett
förslag till ändrade rutiner för inköpsorganisationen. Förslaget presenteras på arbetsutskottets sammanträde.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut med tilläggsyrkandet
att inköpare som handlar varor som inte är upphandlade kan bli ersättningsskyldig om de
inköpta varorna är dyrare än de upphandlade.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp Abrahamssons (M) tilläggsyrkande för beslut
och finner att arbetsutskottet avslår förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist samt e-handelsansvarig Malin
Kvarnrud, Rutiner för beställarorganisationen.
_____________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Redovisningschef Lars Bergqvist
E-handelsansvarig Malin Kvarnrud

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 383

KS 2011/0303

Begränsning av sortiment till avtalade/nettoprissatta varor
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att endast avtalade/nettoprissatta varor ska visas
för beställaren i kommunens affärssystem.
Bakgrund
I dag visas den avtalade leverantörers hela sortiment visas i kommunens affärssystem. Det
medför att det sker inköp även på icke avtalade/nettoprissatta varor. Detta leder till att inköp av artiklar från det icke nettoprissatta sortimentet köps in till ett onödigt högt pris.
Avtalen ska inte vara öppna för alla att beställa från hela det sortiment som den avtalade
leverantören kan erbjuda. Möjligheten att handla övrigt sortiment utanför avtalsprislistan är
en enkel lösning, men blir en dyr affär. Detta gör att en stor del av vinsten med att ha ett
förmånligt, avtalat, sortiment gått förlorad.
Underlag för beslut
Skrivelse upprätta av inköpare Camilla Sundler 2011-10-25, Upphandling av förbrukningsmaterial– beslut om att begränsa avtalen till ett nettoprissatt sortiment.
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2011-10-25, Begränsa avtalen genom nettoprissatt sortiment.
_____________________________________________________________

Redovisningschef Lars Bergqvist
Inköpare Camilla Sundler
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 384

KS 2011/0132

Prognos 4 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner prognos 4 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter och
lägger den till handlingarna.
Bakgrund
Ekonomienheten har sammanställt prognos 4 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Underlag för beslut
Prognos 4 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 385

KS 2011/0246

Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska inrätta ett nätverkscafé
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Motiveringen till beslutet är att det i Mariestads kommun redan finns ett flertal mötesplatser av en typ som föreslås i medborgarförslaget. Dessa mötesplatser bedrivs såväl i kommunal som i ideell och privat regi.
Bakgrund
Ingela Johansson har inkommit med ett medborgarförslag i vilket hon föreslår att Mariestads kommun ska inrätta ett nätverkscafé, en mötesplats för alla där man känner sig välkommen och kan skapa nya kontakter. En mötesplats som under den kalla årstiden kan
ersätta naturliga mötesplatser som torget och hamnen. Medborgarförslaget överlämnades
till fritidschef Tomas Ekström för beredning.
Fritidschefen framhåller att Mariestads kommun, inom ramen för ordinarie verksamheter,
redan idag kan erbjuda offentliga miljöer som även under vinterhalvåret ger förutsättningar
för kontaktskapande och där nya idéer och erfarenheter utbyts. Exempel på detta är:
-

Stadsbiblioteket erbjuder möjligheter till tidningsläsande och tillgång till internet kostnadsfritt.

-

Ungdomskulturhuset Elvärket är en mötesplats som är öppen för alla. Elvärket har
även tillgång till internet och café.

Utöver kommunala verksamheter finns det ideella föreningar och kyrkosamfund som erbjuder miljöer för kontaktskapande där alla är välkomna. För den som söker mötesplatser i
cafémiljö finns det dessutom åtskilliga privata aktörer i Mariestad som erbjuder detta.
Med hänvisning till de mötesplatser som redan finns i kommunal, ideell och privat regi anser fritidschefen att medborgarförslaget är besvarat.
Underlag för beslut
Medborgarförslag inlämnat av Ingela Johansson 2011-09-10 om att Mariestads kommun
ska inrätta ett nätverkscafé, en mötesplats för alla där man känner sig välkommen och kan
skapa nya kontakter.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2011-10-19, Medborgarförslag om nätverkscafé.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ingela Johansson)(Fritidschef Tomas Ekström)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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KS 2011/0275

Ansökan om föreningsstöd från Lyrestad samhällsförening
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att inte bevilja ekonomiskt stöd till Lyrestad samhällsförening för att täcka del av de kostnader som uppkom i samband med att föreningen
iordningställde mark och bekostade bygglov för en containermack.
Bakgrund
Lyrestad samhällsförening har inkommit med en ansökan om föreningsstöd. Föreningen
begär ekonomiskt stöd för att täcka del av de kostnader som uppkom i samband med att
föreningen iordningställde mark och bekostade bygglov för en containermack. Den totala
kostnaden för dessa åtgärder uppgår till cirka 125 tkr exklusive moms. De bidrag som tidigare utgått från Länsstyrelsen i samband med etablering av dessa anläggningar, och som
föreningen har räknat med, upphörde under handläggningstiden. Ansökan har överlämnats
till fritidschef Tomas Ekström för beredning.
Mariestads kommun utbetalade ca 180 tkr år 2010 i så kallat inventarie/investeringsbidrag.
I år beräknas de medel som finns tillgängliga för detta bidrag uppgå till cirka 75 tkr. Sista
ansökningsdag för inventarie/investeringsbidrag är den 17:e oktober. Inventarie/ investeringsbidraget ska i prioritetsordning beviljas utifrån följande kriterier:
-

Barn- och ungdomsverksamhet

-

Drift och energibesparande investeringar

-

Ny verksamhet

-

Allmänna investeringar och inventarier.

Fritidschefen framhåller att Lyrestad samhällsförening är välkommen att inkomma till
Medborgarkontoret med ansökan om bidrag. Ansökan ska göras på särskild blankett som
finns tillgänglig på kommunens hemsida eller i Medborgarkontoret. Fritischefen bedömer
dock att föreningen inte kan beviljas bidrag ur medel för föreningsbidragen då ansökan inte
ligger inom ramen för ovanstående prioritetsordning.
Underlag för beslut
Ansökan om bidrag från Lyrestad samhällsförening 2011-10-01, Lyrestad samhällsförening
med ansökan om föreningsstöd.
Verksamhetsberättelse Lyrestads samhällsförening 10 november 2009- 16 november 2010.
Inkomster och utgifter för Lyrestads Samhällsförening 2009-11-01 – 2010-10-31.
Bygglov för Anläggande av bensinstation på Prästbordet 1:98, Mariestads kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-09
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Skrivelse upprätta av fritidschef Tomas Ekström 2011-10-19, Ansökan om föreningsbidrag.
_____________________________________________________________

Lyrestad samhällsförening
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/0026

Begäran från barn- och utbildningsnämnden om utökad driftbudget
för år 2012
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad driftbudget för år 2012 ska beaktas i den ordinarie budgetprocessen.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-10-13 att, av kommunfullmäktige, begära
utökad driftbudget med 13 300 tkr för år 2012. Nämnden skulle behöva vidta åtgärder
motsvarande detta belopp för att klara den tilldelade budgetramen för år 2012.
Barn- och utbildningsnämnden godkände 2011-04-28 de konsekvensbeskrivningar som var
framtagna utifrån en ramanalys för budgetår 2012-2014. Därefter fastställde kommunfullmäktige 2011-06-20 ramarna för barn- och utbildningsnämnden. De konsekvensbeskrivningar som presenterades vid nämndens budgetbehandlingar visade sig dock inte ge de besparingar som var avsikten.
Skolan står inför fler förändringar än någonsin tidigare. Nya läroplaner, nya kursplaner, ny
skollag, lärarlegitimation och mentorskap för nyutbildade lärare är några exempel på förändringar som på ett påtagligt sätt påverkar och förändrar kraven på förskola, grundskola
och gymnasieskola/komvux. I budget för 2012 har nämnden inte beaktat e kostnader som
dessa nya reformer medför. Vidare finns det osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka ramfördelning och åtgärder:
-

Svårigheter att med säkerhet prognostisera efterfrågan av barnomsorg.

-

Eventuell start av friskola på Torsö påverkar IKE för grundskolan.

-

I dagsläget finns ingen genomgripande analys och prognos gjord av IKE för grundskola och gymnasieskola för år 2012.

Barn- och utbildningsnämnden framhåller att nämndens budgetram för år 2012 kräver
kraftfulla åtgärder som får långtgående konsekvenser för verksamheterna. Trots de långtgående åtgärder som nämnden föreslagit finns en ekonomisk brist inom gymnasieskola/vuxenutbildning med motsvarande cirka 4 300 tkr.
Nämnden anser att flera av besparingsförslagen behöver göras på längre sikt för att få önskad ekonomisk effekt, särskilt inom gymnasieskolan. Den begärda utökningen av budget
2012 ska nyttjas för att överbrygga tiden fram till dess att föreslagna åtgärder inom gymnasieskolan ger full effekt. Nämnden anser detta vara en bättre lösning än att pressa fram ytterligare besparingar i rådande läge.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-09
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Underlag för beslut
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-10-13 § 122, Budget 2012.
Budget 2012 läge 11-10-05.
Barn- och utbildningsnämnden budgetfördelning 2012.
Kommentarer till barn- och utbildningsnämnden budgetfördelning 2012.
Förskola budget 2012.
Konsekvensbeskrivning budget 2012 Grundskolan.
Besparingsåtgärder vid Mariestads Utbildningscentrum inför budget 2012-2014.
Budget 2012 – Barn- och utbildningskontor, Åtgärdsförslag Bunau 21/9-11.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Sida
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Begäran från socialnämnden om utökad ram i budget för år 2012
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att socialnämndens begäran om utökad ram i budget för år
2012 ska beaktas i den ordinarie budgetprocessen.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2011-10-26 att begära att kommunfullmäktige ska utöka socialnämndens ram med 11,5 miljoner kronor i budget för år 2012.
Socialnämnden har i ramanalysen inför år 2012 visat på de behov som finns i verksamheterna. Den budget för år 2012 som fastställdes av kommunfullmäktige 2011-06-20 motsvarande 416,3 miljoner kronor(inklusive försörjningsstöd) kommer inte att täcka socialnämndens kostnader för de volymökningar som väntas inför 2012. Därför begär socialnämnden
hos kommunfullmäktige en förstärkning av ram motsvarande 11,5 mkr vilket innebär en
budgetram på 427,8 mkr. Underskottet består av kostnadsökningar inom huvudsakligen
följande fyra områden:
-

Volymökningar hemtjänst

5,5 mkr

-

Volymökningar personlig assistans 2 mkr

-

Volymökningar försörjningsstöd

3 mkr

-

Socialpsykiatrin

1 mkr

-

Summa:

11,5 mkr

Socialförvaltningen har även upprättat en konsekvensbeskrivning av de åtgärder som
nämnden tvingas att vidta om kommunfullmäktige inte utökar nämndens ram med ytterligare 11,5 miljoner kronor.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från socialnämnden 2011-10-26 § 155, Begäran från socialnämnden om
utökad ram inför 2012 års budget.
Skrivelse upprättad av socialchef Eva-Lotta Lindskog 2011-10-07, Begäran från socialnämnden om utökad ram inför 2012 års budget.
Skrivelse upprättad av socialchef Eva-Lotta Lindskog 2011-10-24, Åtgärdslista och konsekvensbeskrivning för besparingar inom socialnämndens ansvarsområde.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Socialnämnden) (Ekonomichef Maria Vaziri)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-11-09

Sida

22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 389

Aktuell information & rapporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vara folkhögskola
Kommunchef Lars Arvidsson informerade om att Vara folkhögskola kommer att lägga ned
verksamheten i Mariestad fr.o.m. vårterminen 2012. Kommunalråden i Mariestad, Töreboda och Gullspång har skickat en skrivelse till Västra Götalandsregionen i ärendet.
_____________________________________________________________

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun
Kommunchef Lars Arvidsson informerade om att dokumentet ” Åtgärder för en långsiktigt
stark ekonomi i Mariestads kommun” finns upplagt på politikerportalen. Ärendet kommer
att behandlas vid ett extra sammanträde med arbetsutskottet 2011-11-10.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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