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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 318

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Ungdomsrådet. Information om rådets verksamhet samt vilken hjälp de kan erbjuda
kommuner.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen. Överprövning av anställningar Barn- och utbildning, Tillägg till redovisning för augusti månad.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen. Överprövning av anställningar Barn- och utbildning, Tillägg till redovisning för juni månad.
4. Länsstyrelsen. Beslut att förordna Lars Nilsson till notarius publicus med Mariestads
kommun som tjänstgöringsområde.
5. Tekniska nämnden. Ekonomisk prognos 3 avseende investeringsbudget 011 för Mariestads kommun.
6. Tekniska nämnden. Ekonomisk prognos 3 avseende driftbudget 011 för Mariestads
kommun.
7. Tekniska nämnden. Angående avkastningskrav på 4 miljoner kronor, budget 2012, fasighetsavdelningen Mariestads kommun. Nämnden förutsätter att avkastningskravet är
ett engångstillfälle och att det inte avser 2013 och 2014 års budget.
8. Miljö- och byggnadsnämnden. Verksamhetsuppföljning till och med augusti 2011.
9. Kommunchef Lars Arvidsson samt planeringschef Kristofer Svensson. Skrivelse till
Skaraborgs kommunalförbund avseende Kinnekullebanans framtid – en strategisk utvecklingsplan.
(Dnr. 2011/0238 se även Dnr. 2011/0208)
10. Regeringskansliet. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. En sammanfatta version av proposition 2010/11:47 kommenterad av regeringens ANDT-råd.
11. Regeringskansliet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitiken 2011.
12. Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Information om det förestående
arbetet med en vision samt att en ansökan inlämnats till kommunalförbundets tillväxtprogram för att finansiera visionsarbetet.
13. Stadsjuristen. Beslut att avslå nyhetschefen Stefan Östmans begäran om att få ta del av
konceptdokumentet ”Analys av attraktiva Mariestad ur ett handelsperspektiv”.
(Dnr. 2011/0251)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 318 (forts.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Yvonne Adamsson, föreningen Vågbrytaren. Skrivelse och informationsmaterial om
riskerna med att exponera barn och ungdomar för trådlös strålning/-nätverk.
15. Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun. Beslut att godkänna upprättat förslag till
reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. Dock ska 14 § 3:e punkten förtydligas
enligt bilaga.
(Dnr. 2011/0136)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 319

Inbjudningar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Utvärderingsringen. Inbjudan till seminariet ”Kommunerna och föreningslivet” den 17
oktober 2011 i Stockholm.
2. Västra Götalandsregionen, Trollhättans stad m.fl. Inbjudan till konferensen ”Det nya
byggandet för den hållbara staden – Klimatsmart i trä” den 11 oktober 2011 i Trollhättan.
3. Länsstyrelsen Västra Götaland. Inbjudan till träffar om ”Strandskydd: regelverk och
landsbygdsutvecklingsområden” den 25 oktober i Skövde, 22 november i Vänersborg
samt 6 december i Göteborg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 320

KS 2011/0063

Information: Högskoleplattform
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Lars Bergström, Göteborgs universitet, informerar om den pågående processen med Högskoleplattformen i Mariestads kommun på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Sammanfattning, Underlag för bildande av Dacapo, en högskoleplattform inom Mariestads
kommun. Kartläggning av eftergymnasial utbildningsverksamhet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 321

KS 2011/0213

Deltagande i Upplevelseområde Göta kanal 2012 – 2014
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in verkställande direktören för AB Göta
kanalbolag för att informera ytterligare om samverkan kring Upplevelseområde Göta kanal
under treårsperioden 2012 – 2014.
Bakgrund
Utvecklingsenheten framhåller i en skrivelse att det finns ett uttalat gemensamt intresse
från kommunerna längs Göta kanals västra del att samverkan kring upplevelseområde Göta
kanal under åren 2012 – 2014. Mot denna bakgrund har AB Göta kanalbolag begärt att få
kommunernas bekräftelse på intresset samt att den årliga medfinansieringen säkras. AB
Götakanalbolag kommer, under förutsättning att berörda parter deltar, att medfinansiera
arbetet med 500 tkr per år.
Under treårsperioden föreslås att samverkan ska fokusera på följande områden:
-

Övergripande och enhetlig kommunikation av upplevelseområdet Göta kanal med fokus på den nationella och internationella marknaden.

-

Vidareutveckling av Certifieringsprogrammet med företagen längs Göta kanal.

-

En formaliserad samverkan med respektive kommun kring platsutveckling.

Det noteras att Göta kanal är ett av tre utpekade strategiska områden för att utveckla besöksnäringen i Skaraborg. De övriga två är Biosfärsormådet Vänerskärgården med Kinnekulle samt Varnhem och Hornborgaområdet.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt turistchef Lotta Samuelsson
2011-09-07, Upplevelseområde Göta kanal 2012-2014 – Mariestads kommuns deltagande.
Skrivelse från AB Göta kanalbolag 2011-07-08, Samverkan kring upplevelseområdet Göta
kanal 2012-2014.
_____________________________________________________________

(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Turistchef Lotta Samuelsson)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 322

KS 2011/0040

Uppdrag att detaljplanelägga del av fastigheten Sundet 5:1, Torsö
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram
ett förslag till detaljplan för del av Sundet 5:1, Torsö.
2. Exploatören ska svara för samtliga kostnader för att ta fram planförslaget samt för
dess underliggande utredningar. I detta ingår även att svara för Mariestads kommuns
interna och administrativa kostnader för framtagande av planförfarandet. Arbetsprocessen och hantering av kostnader ska regleras i ett planavtal mellan exploatören och
Mariestads kommun. Planavtal ska tecknas innan arbetet med detaljplanen påbörjas.
3. Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal som bland annat reglerar ansvarsoch genomförande frågor tecknas mellan Mariestads kommun och exploatören.
Bakgrund
Fastighetsägarna till Sundet 5:1 har ansökt om att Mariestads kommun ska initiera en detaljplaneläggning för del av fastigheten. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av ca 20 bostadsfastigheter för villa- och/eller fritidsbebyggelse samt vägar och VAsystem. Exploateringen beräknas ske etappvis med ca fem bostäder åt gången.
Planområdet ligger inom ett av de utpekade Lis-områdena (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Kommunledningskontoret har genomfört en förstudie som översiktligt beskriver förutsättningar och begränsningar inom det föreslagna planområdet.
Underlag för beslutet
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-09-08, Uppdrag gällande
detaljplaneläggning för del av fastigheten Sundet 5:1, Torsö.
Skrivelse av Jan och Anders Bertilsson 2011-01-04 (inkom 2011-02-10), Till kommunstyrelsen i Mariestads kommun.´
Karta över det aktuella området.
Förstudie – Detaljplan för del av Sundet 5:1, Torsö, Mariestads kommun
Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tematiskt tillägg till översiktsplanen, juni 2011 (se
sid. 47-54).
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 323

KS 2011/0236

Synpunkter på utredningen ”Resa i Västra Götaland utan onödiga
begränsningar av regler”
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande synpunkter på utredningen
”Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar av regler”:
Mariestads kommun är i sak positiv till ett gemensamt reglemente och en enhetlig taxa för
färdtjänsten inom Västra Götalandsregionen ser gärna en enighet som ett första steg till en
framtida gemensam organisation.
För att ge färdtjänstberättigade möjlighet att obegränsat resa inom hela Västra Götaland och
till angränsande kommuner krävs att en bättre samordning mellan färdtjänst och allmän kollektivtrafik kommer till stånd. Innan det finns ett fungerande system för att koppla dessa resor ställer sig kommunen inte bakom förslaget att utöka färdtjänstområdet. Detta utgår från
antagandet att det är mycket kostnadsdrivande att erbjuda ett obegränsat resande inom regionen om inte möjligheten finns att vissa sträckor samordnas med kollektivtrafiken.
Att färdtjänsttillstånd ska utgå från ett personligt hjälpbehov ser kommunen som en självklarhet, det gäller även att det inte ska finnas någon generell antalsbegränsning av resandet.
Kommunen kan inte ställa sig bakom utredningen gällande en gemensam organisation då
en sådan anslutning kommer att ske stegvis. Kommunen anser att en överlåtelse av myndighetsutövningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst endast ska ske samlat för alla
kommuner och i samband med en gemensam skatteväxling.
Mariestads kommun är även kritisk till förslaget att de kommuner som inte överlåter ansvaret för färdtjänsten får anordna sin egen färdtjänstverksamhet när Västtrafiks trafikavtal
löper ut. Förslaget uppfattas som att kommunerna mer eller mindre tvingas in i den gemensamma organisationen. Att som enskild kommun bedriva färdtjänstverksamhet skulle
omöjliggöra ett gemensamt regelverk i hela Västra Götaland. Kommunen skulle själv upphandla färdtjänstresor för sina kommuninvånare, vilket i praktiken skulle innebära en tillbakagång till små geografiska färdtjänstområden. För invånarna i Skaraborgsområdet skulle
det leda till en utveckling i motsatt riktning, det vill säga en återgång till olika regler för de
färdtjänstberättigade beroende på vilken kommun de bor i. Mariestads kommun förordar
en anslutning till ett gemensamt regelverk och en enhetlig taxa för färdtjänsten inom Västra
Götalandsregionen innan en gemensam organisation skapas.
Bakgrund
Uppdraget till utredningen ”Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar av regler”
gavs i januari 2010 av Samrådsorganet, som består av kommunalförbundet VästKom:s arbetsutskott och presidierna i Västra Götalandsregionens regionstyrelse och hälso- och sjukvårdsutskott.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-09-28

9

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 323 (forts.)
Uppdraget var att lämna förslag till regler och organisation som ger mer lika villkor för invånarna i Västra Götaland att resa med färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik samt att beskriva effekterna för verksamheten och för resenären.
Utredningens arbetsgrupp överlämnade slutrapporten under hösten 2010, varvid parterna
beslutade att godkänna innehållet samt processa innehållet inom respektive organisation.
Skaraborgs kommunalförbund ställer nu en intressefråga till medlemskommunerna gällande
gemensam organisation och gemensamma regler för färdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik. Svar önskas senast 2011-10-20. Därefter ska VästKom senast
2011-11-03 återkomma till Samrådsorganet med kommunernas ställningstagande.
1. I utredningen beskrivs fyra av de viktigaste förändringarna till gemensamma regler.
2. Möjligheten att resa med färdtjänst ska omfatta hela Västra Götaland och angränsande
kommuner till Västra Götaland.
3. Samma beräkning av egenavgift för färdtjänst ska gälla hela Västra Götaland.
4. Färdtjänsttillstånd ska utgå från personligt hjälpbehov.
5. Ingen generell antalsbegränsning av resandet finns.
Västra Götalandsregionen erbjuder länets kommuner att ansluta sig till gemensamma färdtjänstregler och samtidigt överlåta myndighetsutövningen inom färdtjänst och riksfärdtjänst
till Västra Götalandsregionen De kommuner som inte lämnar över ansvaret för färdtjänst
anordnar sin egen färdtjänstverksamhet när Västtrafiks trafikavtal upphör. De kommuner
som överlåter ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till Västra Götalandsregionen faktureras enligt fastställda principer. Först när samtliga kommuner anslutit sig till helheten kan
en skatteväxling ske.
Kostnaden är preliminär och är beräknad på 2008 års siffror. Kostnadsökningen beräknas
till mellan 10 miljoner och 45 miljoner kronor för hela Västra Götalandsregionen, beroende
på vilken egenavgift som antas.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Kortversion av slutrapporten Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar och regler 2010-10-14.
Skrivelse från Skaraborgs kommunalförbund 2011-08-29, Förfrågan: Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar och regler.
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Ksau § 323 (forts.)
Skrivelse upprätta av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2011-09-15, Synpunkter på utredningen Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar och regler.
___________________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 324

KS 2011/0239

Omprövning av beslutade investeringsprojekt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att återta tidigare beslut i budgeten för år 2011avseende nedanstående investeringsprojekt. Beslutet innebär att investeringarna kommer att skjutas på
framtiden alternativt att avslutas.
Projekt nr.

Projekt

Summa tkr.

2403
2407
2410
2412
2442
2424
2428
2439
2000
2006
2022
2027
2028

Hk-anpassning enligt plan
Maskiner, verktyg
Biobränsleanläggningar
Fasighetsinvesteringar
Kombihall
Badhus ombyggnad
Marieholmsskolan
Kronoparksskolan, upprustn.
Hamnpiren
Sockholmsvägen, omgestaltn.
Hindsbergsområdet
Gångväg efter Tidan
Rondell Hermansgårdsvägen
Summa:

38
35
478
1 000
1 995
843
4 956
1 919
100
1 562
1 000
500
1 992

Avdelning
Byggnadsavdelningen
Byggnadsavdelningen
Byggnadsavdelningen
Byggnadsavdelningen
Byggnadsavdelningen
Byggnadsavdelningen
Byggnadsavdelningen
Byggnadsavdelningen
Gatuavdelningen
Gatuavdelningen
Gatuavdelningen
Gatuavdelningen
Gatuavdelningen

16 418

Bakgrund
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31 informerade t.f. tekniska chefen samt ekonomichefen om beslutade investeringar för innevarande år som ännu inte påbörjats.
På uppdrag av arbetsutskottet gjorde tekniska förvaltningen en sammanställning av de investeringsprojekt i budget för år 2011 som ännu inte påbörjats. Sammanställningen presenterades för arbetsutskottet 2011-09-14. Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle beredas
ytterligare för att lyftas vid sammanträdet 2011-09-28.
Tekniska förvaltningen har sammanställt de investeringsprojekt i budget 2011 som ännu
inte påbörjats. Förvaltningen har även, ur ett verksamhetsperspektiv, prioriterat vilka projekt som kan senareläggas eller avslutas.
Kommunchefen föreslår att tekniska förvaltningens förslag avseende investeringsprojekt
som ska avslutas alternativt senareläggas ska kompletteras med följande projekt:
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Projekt nr.
2442
2006
2000
2028

Projekt
Kombihall
Sockholmsvägen, omgestaltn.
Hamnpiren
Rondell Hermansgårdsvägen

Summa tkr.
1 995
1 562
100
1992

Avdelning
Byggnadsavdelningen
Gatuavdelningen
Gatuavdelningen
Gatuavdelningen

Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut med undantag av
projekt 2442 Kombihall som Abrahamsson yrkar ska genomföras enligt tidigare beslut.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut i sin helhet vilket är
detsamma som arbetsutskottets beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp yrkandena för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-09-21, Budget 2011, redovisade men ej påbörjade investeringsobjekt inom tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen, Sammanställning av status för vissa investeringsprojekt.
___________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(T.f. tekniska chefen Leif Andersson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
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Ksau § 325

KS 2011/0260

Nyupplåning
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen tillåtelse att nyupplåna ytterligare maximalt 30
miljoner kronor under år 2011.
Bakgrund
Kommunen har nyupplånat 80 miljoner kronor under år 2011 enligt kommunfullmäktiges
budgetbeslut. Detta belopp är baserat på en investeringsnivå om 119 miljoner kronor samt
att verksamheterna håller sin budget.
Den upplånade summan kommer sannolikt inte att vara tillräcklig. Den första orsaken till
detta är stora ombudgeteringar av investeringar som för 2011 uppgår till 48 miljoner kr.
Investeringsprognosen för 2011 är närmare 150 miljoner kr. Den andra orsaken är att verksamheterna ser ut att gå med underskott om 19,5 miljoner kronor under 2011 enligt prognos 3 per 2011-08-31.
Ekonomichefens bedömning är att ytterligare nyupplåning på 30 miljoner kr kommer behövas under 2011.
Underlag för beslut
Skrivelse upprätta av ekonomichef Maria Vaziri 2011-09-23, Nyupplåning
___________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
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Ksau § 326

KS 2010/0150

Information om resultatet av Insikt – en enkät om företagsklimatet i
Sveriges kommuner
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Ansvarig för enkätundersökningen har varit Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Inom ramen för undersökningen har följande fem myndighetsområden undersökts:
-

Brandtillsyn
Bygglov
Markupplåtelse
Miljö- och hälsoskydd
Serveringstillstånd.

Företagare som under 2010 haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera av dessa
områden har fått svara på en enkät med frågor om information, tillgänglighet, bemötande,
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av servicen i kommunen. Det är denna helhetsbedömning som ligger till grund
för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI).
NKI-värdet för Mariestad är 72. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 66.
Företagarna ger ganska höga betyg till samtliga kvalitetsfaktorer.
Företagarna är mycket nöjda med myndighetsutövningen inom området Miljö- och hälsoskydd. NKI-resultatet är hela 16 enheter bättre än genomsnittet för samtliga kommuner.
Även bygglovshanteringen får ett relativt högt betyg, men företagarna är inte helt nöjda
med effektiviteten inom detta område.
De kvalitetsfaktorer som företagarna tycker är viktigast är kompetens och effektivitet. Mariestads kommun bör framför allt prioritera faktorn effektivitet i ett förbättringsarbete.
Näringslivsutvecklare Mats Widhage samt miljö- och byggnadschef Lars Sylvén informerar
om resultatet av servicemätningen på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Lars Sylvén 2011-09-15, Information om
resultatet av Insikt – en enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner.
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Insikt 2011, en servicemätning av kommunens myndighetsutövande, Mariestads kommun.
Öppna jämförelser, Företagsklimat 2011, Insikt en servicemätning av kommunens myndighetsutövande, Mariestads kommun.
___________________________________________________________

Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén
Näringslivsutvecklare Mats Widhage

Justerandes signatur
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KS 2011/0255

Information om EU-projektet ”Handelsplats Mariestad”
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Hösten 2008 beviljade EU medel (LEADER) för handelsutvecklingsprojektet ”Handelsplats Mariestad”. Projektet ägs av Svensk Handel i Mariestad och finansieras gemensamt av
Handlare, Fastighetsägare, Mariestad kommun samt till viss del stiftelsepengar. Projektets
huvudsyfte enligt projektansökan är att utarbeta en utvecklingsplan för Mariestads handel.
Som ett led i slutförandet av projektet har under våren och sommaren 2011 en extern analys av Mariestad som handelsstad utförts av företaget Säljinspiration AB. Denna analys tillsammans med tidigare insamlad data kommer att utgöra grunden i den utvecklingsplan som
ska färdigställas under hösten 2011.
Utvecklingsplanen ska utgöra en grund för samverkan mellan kommunen, fastighetsägare
och handeln. Syftet är att identifiera områden som bör utvecklas för att lyfta handeln i Mariestad. Bredden i den slutliga utvecklingsplanen kommer att sträcka sig från butiksskyltning och bemötande till gestaltning och parkeringsförutsättningar i staden. Nivån på föreslagna åtgärder kommer att sträcka sig från den enskilda butiken till den samlade marknadsföringen och från torghandelsreglemente till centrumgestaltning. Huvudtanken är att alla
tre aktörer, kommunen, handeln och fastighetsägarna ska bidra till utveckling av handeln
genom såväl små som stora åtgärder.
Kommunutvecklare Fredrik Marcus informerar om handelsutvecklingsprojektetet ”Handelsplats Mariestad” på arbetsutskottets sammanträde.
Onsdagen 12 oktober klockan 18.30 (Mariestads teater) kommer Säljinspiration AB att presentera den handelsanalys som utförts.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunutvecklare Fredrik Marcus 2011-09-20, Information om
”Analys av Attraktiva Mariestad ur ett handelsperspektiv”.
___________________________________________________________

Kommunutvecklare Fredrik Marcus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/0183

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

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden för synpunkter.
Bakgrund:
Kommunchefen och personalchefen har utarbetat ett förslag till förändrad organisatorisk
tillhörighet för arbetsmarknadsenheten, kostverksamheten, tolkförmedlingen 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.
Tolkförmedlingen flyttas organisatoriskt från kommunledningskontorets försörjningsenhet
till Kommunledningskontorets personalenhet.
Arbetsutskottet informerades om förslaget 2011-06-08. En förändrad organisatorisk tillhörighet enligt förlaget förutsätter att kommunfullmäktige tillstyrker förändringen.
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.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Personalchef Stefan Wallenå
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur
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KS 2011/0253

Förslag till förändrad ledning för kommunledningskontoret
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att utse Maria Vaziri till chef för kommunledningskontoret.
Bakgrund:
Mariestads kommun strävar efter en organisation där helheten betonas med ett fullgott resursutnyttjande av bl.a. befintlig kompetens. Det innebär bl.a. att söka nya organisatoriska
former, t.ex. för det nuvarande kommunledningskontorets verksamheter. Former som skapar bättre förutsättningar för ledning, samverkan och resultat. Det kan även innebära att
renodla en förvaltnings verksamheter.
Förslaget innebär att kommunchefens roll renodlas då det samlade ansvaret för kommunledningskontoret flyttas. Kommunchefens roll och uppdrag beskrivs i dokumentet ”Kommunchefens roll och uppdrag” som fastställde av kommunstyrelsen 2011-06-16.
Förslaget innebär vidare att kommunledningskontoret indelas i två funktioner. En kommunledningsfunktion som innefattar ekonomienhet inkl. upphandling, redovisningsenhet,
personalenhet inkl. bemanningsenhet, informationsenhet, överförmyndarexpidition,
gemensam administrativ enhet inkl. vaktmästeri och (t.v.) Tolkförmedling. Här placeras
även beställarfunktion för gemensam IT. På sikt är strävan att samla resurser för verksamhetsutveckling och utredning i en ny enhet inom kommunledningskontoret.
Den andra delen består av tillväxt- och utvecklingsfunktion som innefattar samhällsutvecklings-, närings-, turism-, trafik, högskole-, planfunktionerna m.fl. Denna funktion får även
rollen av intern beställare av ”entreprenader” från tekniska förvaltningens gatu- och parkavdelningar.
Stadsjuristen placeras i stab under kommunchefen. Personalchefen ingår i kommunledningsfunktionen, men uppdrag och ”rapportering” sker även från/till kommunstyrelsens
arbetsutskott samt kommunchef.
Till chef för Kommunledningskontoret föreslås ekonomichef Maria Vaziri. Chef för tillväxt- och utvecklingsfunktionen är utvecklingschef Kristofer Svensson.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
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Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2011-05-23, Förslag till förändrad ledning för kommunledningskontoret.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Utvecklingschef Kristofer Svensson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
( Personalchef Stefan Wallenå)
(Samtliga förvaltningschefer samt enhetschefer inom kommunledningskontoret)

Justerandes signatur

Sida
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KS 2011/0240

Revidering av regler för resor och transporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade regler för resor och transporter 2011.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda/klargöra förutsättningar för att införa alkolås i samband med körning av kommunens fordon. Uppdraget
ska redovisas senast i december 2011.
Bakgrund
Dokumentet ”Regler för resor och transporter” antogs av kommunfullmäktige år 2008.
Syftet med reglerna är att anställda och förtroendevalda ska resa på ett hållbart och säkert
sätt. Med det avses att resorna ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva samt klimat/ miljöanpassade.
Ett förslag till revidering av reglerna har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter från kommunens samtliga förvaltningar. Reglerna följer energi- och klimatplanens mål om resor och transporter och är i linje med Vision Mariestad 2030 samt flera av
de nationella miljömålen.
Det reviderade förslaget har även kompletterats med dokumentet ”Tillägg till Transportpolicyn – hur fordon inom Mariestads kommun ska användas” som upprättats av tekniska
förvaltningen 2010-06-07. Detta innebär att de reviderade reglerna även ska gälla för lastbil,
servicebil, sopbil, lastmaskin, sopmaskin, gräsklippare och grävmaskin.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av miljöstrateg Nina Lidholm 2011-09-12, Förslag till regler för resor
och transporter.
Reviderat förslag till Regler för resor och transporter 2011.
Remissammanställning Regler för resor och transporter 2011.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Miljöstrateg Nina Lidholm)
(Samtliga förvaltningar)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2010/0232

Förtydligande av text i Renhållningstaxa 2011
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förtydligandet av Renhållningstaxan avseende
grund- och hämtningsavgiften enligt avfallsnämndens förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-13 att anta Renhållningstaxa 2011 för Mariestads
kommun. Då avfallsavdelningen mottagit ett stort antal frågor om avgifternas innehåll föreslår avdelningen att taxan förtydligas avseende grund- och hämtningsavgiften. Förtydligandet medför ingen förändring av taxan, avsikten är enbart att undvika missförstånd samt att
underlätta för allmänheten att förstå taxan.
Avfallsnämnden beslutade 2011-06-14 att föreslå kommunfullmäktige i Mariestads och
Gullspångs kommuner att fastställa det föreslagna förtydligandet i Renhållningstaxans textdel enligt bifogat förslag.
Underlag för beslutet
Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2011-06-14 § 22, Förtydligande av avtalstext.
Renhållningstaxa 2011, antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Avfallsnämnden)
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KS 2011/0049

Medborgarförslag om plats för hundrastgård
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motiveringen till beslutet är att föreslagna området inte ägs av Mariestads kommun.
Bakgrund
Nils-Gunnar Swartling har i ett medborgarförslag föreslagit att gräsplanen bakom gamla
fängelset vid Marieholmsbron kan användas som hundrastgård.
Den vanligaste utformningen av en hundrastgård är att en gräs- eller grusyta förses med ett
meterhögt stängsel och grindar. Storleken på området bör minst vara 30 x 30 meter. Vidare
bör det finnas soffor och bord samt ett antal hundlatriner. Skötseln av rastgården består av
att rensa området från träck, klippa gräset samt tömma hundlatrinerna. Tekniska förvaltningen framhåller att dessa sysslor är tvivelaktiga ur arbetsmiljösynpunkt då koncentrationen av träck kan vara hög.
Kostnaden för att anlägga en hundrastgård med tillhörande utrustning beräknas till 60 tkr.
Skötseln beräknas till ca 25 tkr/år.
I ett yttrande över remissen framhåller tekniska förvaltningen att Mariestads tätort ha gott
om strövområden som är lämpliga för rastning av hundar. Förvaltningen ser därför inget
behov av hundrastgårdar. Det grönområde i anslutning till fängelset som föreslås användas
som hundrastgård är inte i kommunens ägo och dess framtid är oklar.
Tekniska nämnden beslutade 2011-08-30 att föreslå kommunledningskontoret att inte anlägga någon hundrasgård intill gamla fängelset i Mariestad.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-31 att avslå ett medborgarförslag från Sune Lindström om att anlägga en hundrastgård i Mariestads kommun. Motiveringen till beslutet var
att det i kommunens tätort finns gott om strövområden som lämpar sig för hundrastning.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Medborgarförslag från Nils Gunnar Swartling om att gräsplanen bakom gamla fängelset vid
Marieholmsbron kan användas som hundrastgård.
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Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson samt gatuchef Matz Hasselbom
2011-08-10, Medborgarförslag om plats för hundrastgård.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2011-08-30 § 118, Remiss – Medborgarförslag om
plats för hundrastgård.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Nils Gunnar Swartling)
(Tekniska nämnden)

Justerandes signatur
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KS 2009/0058

Information: Inbetalning till partiell inlösen av pensionsskulden
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Arbetsutskottet ger ekonomichef Maria Vaziri i uppdrag att bereda ärendet ytterligare och
återkomma vid arbetsutskottets sammanträde 2011-10-12.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2009 att ett årligt belopp ska budgeteras för avsättning till pensionsinbetalningar som täcker inlösen av vissa årgångar. Kommunen har
därefter inga kostnader för den årgången vilket sänker den totala årskostnaden. På samma
möte beslutade kommunfullmäktige att 80 procent av årets resultat efter prognos 4 ska avsättas för partiell inlösen årligen.
Mariestads kommun gjorde en partiell inlösen om ca 15 miljoner kr år 2010 vilket minskade
2010 års bokförda resultat med motsvarande belopp. Inbetalningen ger en minskad årlig
kostnad om drygt 600 tkr för 2011 och 800 tkr för år 2012 och framåt.
Pensionsskulden kommer att öka under ett flertal år. Det är först på 2030-talet som puckeln och utbetalningarna kopplat till pensioner före 1998 går ner. Om ingen inbetalning görs
kommer den årliga kostnaden därmed att fortsätta öka.
Ekonomichefen framför följande synpunkter om kommunens pensionsskuld:
-

Då kommunen strävar efter att sänka driftkostnaderna är det viktigt att ha en långsiktighet i de fortsatta inbetalningarna. Även om beloppen skulle bli relativt låga varje år
är den årliga inbetalningen betydelsefull.

-

Om kommunen väljer att inte betala in till pensionsskulden kommer de nyckeltal där
pensionsskulden inräknas att försämras ytterligare. Redan nu är soliditeten -24 procent
vilket är väldigt lågt i ett riksgenomsnitt.

-

Nuvarande konstruktion innebär en risk att resultatet hamnar under noll om t ex skatteprognosen försämras efter oktober månad. Det allra bästa vore att i förväg budgetera
ett belopp för pensionsinbetalning varje år, detta bör vara målsättningen i framtiden.

Underlag för beslut
Skrivelse upprätta av ekonomichef Maria Vaziri 2011-09-23, Inbetalning till partiell inlösen
av pensionsskulden.
_____________________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
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Aktuell information & rapporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vassröjning i Tidan
T.f. tekniska chefen Leif Andersson informerade om varför vassröjningen i Tidan mellan
Marieholmsbron och Hamnbron inte påbörjats. Arbetet kan beställas omgående och verkställas under året.
_____________________________________________________________

Aktuell arbetsgivarinformation
Personalchef Stefan Wallenå lämnar information om timanställningar, frånvaro samt aktuell
semesterlöneskuld.
_____________________________________________________________

Vindkraft Bångahagen
Kommunchef Lars Arvidsson lämnar en nulägesbeskrivning avseende projektet att anlägga
vindkraftverk på Bångahagen. Ärendet är sannolikt klart att behandlas på arbetsutskottets
sammanträde 2011-10-12.
_____________________________________________________________

Personalförändringar inom tekniska förvaltningen
Kommunchef Lars Arvidsson informerade om att fastighetschefen och VA-chefen har sagt
upp sina tjänster i kommunen. Kommunchefen har ombett cheferna att nedteckna motiven
till varför de har sagt upp sina tjänster. Då skrivelserna har kommit kommunchefen tillhanda kommer arbetsutskottet att informeras om motivbilden.
_____________________________________________________________

Mariestads folkhögskola
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att kontakta Vara folkhögskola för att diskutera folkhögskolans framtid i Mariestad. Kommunchefen får även i uppdrag att undersöka
om kommunen har lokaler som kan erbjudas till verksamheten vid folkhögskolan.
_____________________________________________________________

Praktikplatser inom projektet ”Kraft”
Arbetsutskottet gav kommunchefen i uppdrag att, med hjälp av förvaltningscheferna,
tillskapa 60 st. praktikplatser till projektet ”Kraft” inom kommunens verksamheter. Det ska
främst vara personer som uppbär försörjningsstöd, och uppfyller kriterierna i övrigt, som
ska erbjudas plats i projektet.
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

Lägesrapport besparingsförslag
Kommunchef Lars Arvidsson samt ekonomichef Maria Vaziri lämnade en lägesrapport om
det pågående arbetet med delutredningarna inom et s.k. ”besparingspaketet”. Förvaltningscheferna har fått i uppdrag att lämna besparingsförslag från respektive verksamheter. Förslagen ska vara färdigställda den 19 oktober.
Ekonomichef Maria Vaziri informerade kortfattat om förutsättningarna för kommunens
ekonomi/budget för nästkommande år.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur
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