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Kommunstyrelsen
Ks § 149

KS 2011/0249

Återrapportering: Översyn av den politiska organisationen
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att oppositionsrådets arvode höjs till 80 procent av
kommunalrådets arvode.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska arvoderas
med 50 procent av kommunalrådets arvode.
Kommunstyrelsen ajournerades 15.25–15.30 vid behandlingen av ärendet.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en ny arvodesgrupp. Kommunstyrelsen ska vara
uppdragsgivare till arbetsgruppen och oppositionen ska vara sammankallande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-09-14 kommunchefen i uppdrag att tillsätta en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp som ska lämna förslag till utformning av den politiska
organisationen, arbetssätt samt ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda.
Arbetsgruppen har tagit framförslag till beslut i vissa delfrågor. Arbetsgruppen har dock inte
varit enig i alla frågor/förslag, bl.a. så deltog vänsterpartiet inte i beslutet.
Arbetsgruppen föreslår följande:
-

Nämnderna rekommenderas att inte hålla sina möten öppna.

-

Barn- och utbildningsnämnden delas upp i två nämnder; förslagsvis en för vuxna elever
och en för barn och ungdom i traditionell skolgång.

-

Socialnämnden delas upp i två nämnder som motsvarar den nya förvaltningsorganisationen. En för vård- och omsorgsförvaltningen och en för individ och familjeomsorgsförvaltningen.

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska få en annan inriktning med fokus på beredning av
ärenden inför beslut i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet kan möjligtvis bestå av färre
ledamöter.

-

Kommunledningen ska omedelbart ta upp förhandlingar med Töreboda och Gullspång
om ett nytt avtal om nämndorganisationerna för miljö- och byggnadsnämnden samt
tekniska nämnden.
Med tanke på invånarantalet i Mariestad, i förhållande till de andra två kommunerna,
bör Mariestad alltid inneha ordförandeposten eftersom huvuddelen av nämndens verksamhet utförs i Mariestad.
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-

Kommunstyrelsens ordförande ska arbeta på heltid och därmed ha heltidsarvode. Oppositionsrådets arvode höjs till 80 procent för en heltidstjänstgöring.
V id annan arvoderad ersättning ska motsvarande avdrag göras på årsarvodet för dessa
två befattningar.

-

Ordföranden i de fyra nya nämnderna inom barn och ungdom och socialen ska erhålla
ett arvode om 30 procent, beräknat på kommunstyrelsens ordförandes arvode. Vice
ordförande erhåller 20 procent.

-

Förste vice ordförande ska inte utses i de fyra nya nämnderna och inte heller i kulturnämnden. I kommunstyrelsen bibehålls posten som förste vice ordförande.

Arbetsgruppen föreslår att de föreslagna åtgärderna ska genomföras så snart som möjligt.
arbetsgruppen återkommer under hösten 2012 med förslag till ny grund för arvodesberäkningen och övriga frågor enligt gruppens uppdrag.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på kommunstyrelsen

Marianne Kjellquist (S) yrkar att:
-

En ny arvodesgrupp ska tillsättas samt att kommunstyrelsen ska vara uppdragsgivare till
gruppen. Oppositionen ska vara sammankallande i arbetsgruppen.
Oppositionsrådets arvode höjs till 80 procent av kommunalrådets arvode.
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska arvoderas med 50 procent av kommunalrådets arvode.

Per Rosengren (V) yrkar avslag på Kjellquists (S) förslag avseende förändringarna av
arvodesnivåerna för oppositionsrådet och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Inga förändringar av arvodesnivåerna ska ske under innevarande mandatperiod.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Marianne Kjellquists (S) förslag.
Underlag för beslut

Minnesanteckningar från arbetsgruppen för utredning av den politiska organisationen m.m.
2012-04-27
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Samtliga politiska partier)
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
(Lönenämnden)
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Val av andre ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet utgår med anledning av kommunstyrelsens beslut § 157 i detta protokoll.
Bakgrund

Inga-Lill Berg (V) begärde 2011-08-17 att få bli entledigad från samtliga politiska uppdrag i
Mariestads kommun, med undantag för uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-14 att entlediga Inga-Lill Berg (V) från uppdraget som
andre ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen beslutade dock att lämna uppdraget som andre ersättare i arbetsutskottet efter Berg vakant tills vidare.
Kommunstyrelsen har därmed att välja en ny andre ersättare i arbetsutskottet efter Inga-Lill
Berg (V)
______________________________________________________
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Entledigande och val av ledamot i Tolkförmedling i Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet utgår och kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-10-04.
Bakgrund

Johan Abrahamsson (M) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i Tolkförmedling i Väst. Abrahamssons begäran sker mot bakgrund av att han även sitter i Tolkförmedlingens styrgrupp.
Underlag för beslut

Begäran från Johan Abrahamsson (M) om att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i
Tolkförmedling i Väst, 2012-06-28.
______________________________________________________
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Ansökan om borgen och driftbidrag från Mariestads Vattenskidklubb
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om kommunal borgen från Mariestads
Vattenskidklubb.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om verksamhetsbidrag för år 2012 från
Mariestads Vattenskidklubb. Arbetsutskottet uppmanar klubben att inkomma med en
ansökan om anläggningsbidrag för år 2013.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Vice ordförande Christer Dalvik (MAP) träder in som ordförande
Bakgrund

Mariestads Vattenskidklubb har inkommit med en ansökan om kommunal borgen och driftbidrag. Klubben ansöker om borgen för ett lån om 150 tkr för att delfinansiera den båt som
beställts efter klartecken från barn- och utbildningsförvaltningen/Vadsbogymnasiet.
Ansökan om driftbidrag uppgår till 35 tkr under fem år, motsvarande kostnaden för det lån
som klubben tvingats ta för att klara finansieringen av båten.
Mariestads kommun har ett aktuellt borgensåtagande för Vattenskidklubben till ett totalt
värde om 535 tkr.
Enligt kommunens regler för borgen kan borgen beviljas till föreningar för lån till investeringar. Egeninsatsen ska då normalt uppgå till minst tio procent av investeringskostnaden. I
detta fall handlar det inte om ett lån till investeringar. Utöver redan beslutad ersättning från
barn- och utbildningsnämnden behövs lånet enligt klubben för att lösa den ekonomiska
knipa klubben hamnat i som ett resultat av att barn- och utbildningsnämnden beslutade att
återta beslutet om att förlägga Riksrekryterande idrottsgymnasium för vattenskidor i Mariestads kommun.
Innan kommunen beslutar om borgen ska låntagarens kreditvärdighet prövas. Kommunen
ska även pröva vilken betydelse en inlösen av borgensåtagande kan få för kommunens ekonomi. Ekonomichefens bedömning är att det innebär en hög risk för kommunen att bevilja
den begärda borgen. Då kommunen befinner sig i ett ekonomiskt svårt läge med stora sparbeting avråder ekonomichefen från att bevilja ytterligare borgen till vattenskidklubben.
Mariestads Vattenskidklubb erhöll inga bidrag ur budget för föreningsbidrag under föregående
år. I budget för föreningsbidrag finns från och med år 2012 inga medel utöver det som är
normerat enligt beslutad fördelningsmodell. Vattenskidklubbens anläggning finns inte upptaget i listan över objekt som beviljas anläggningsbidrag enligt beslutad fördelningsmodell.
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Fritidschefen framhåller att det kan vara möjligt att inför nästa år införa Vattenskidklubbens
anläggning i den lista på anläggningar som beviljas bidrag enligt beslutad fördelningsmodell,
s.k. anläggningsbidrag. Detta förutsätter dock att besparingen inför 2013 i det så kallade
”besparingspaketet” ej genomförs på ett sådant sätt så att budgetmedlen för anläggningsbidraget minskas. Dessutom krävs en analys av årets bokslut för att se om det finns tillgängliga medel för att öka kostnaderna för anläggningsbidrag. Om ovanstående uppfylls är en
möjlig bidragsnivå för Vattenskidklubbens anläggning ca 40 tkr per år.
Fritidschefen föreslår att, med hänsyn till den minskade budgeten för föreningsbidrag, avslå
Mariestads Vattenskidklubbs ansökan för år 2012 men uppmanar föreningen att inkomma
med en ansökan om anläggningsbidrag för år 2013.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Ansökan om kommunal borgen åt Mariestads Vattenskidklubb, 802438-1561.
Mariestads Vattenskidklubb, Årsbokslut 2011.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2012-06-04, Ansökan om kommunal borgen Mariestads Vattenskidklubb.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström, Mariestads Vattenskidklubb, ansökan om
årligt verksamhetsbidrag.
______________________________________________________

Mariestads Vattenskidsklubb, Mattias Öhman
Förvaltningschef Maria Vaziri
Kommunchef Lars Arvidsson
Fritidschef Tomas Ekström
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Beslut om antagande: Gestaltningsprogram för Stockholmsvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till gestaltningsprogram för Stockholmsvägen.
Bakgrund

Med start 2012 kommer omfattande ombyggnader att genomföras i Stockholmsvägen av
tekniska förvaltningen. För att den yttre miljön och gaturummet ska få en trafiksäker, estetisk och funktionell utformning har ett gestaltningsprogram upprättats för Stockholmsvägen
mellan Krontorpsrondellen och korsningen Nygatan-Stockholmsvägen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2012-06-07, Beslut om antagande; Gestaltningsprogram för Stockholmsvägen, Mariestads kommun.
Gestaltningsprogram för Stockholmsvägen - antagandehandling juni 2012.
________________________

Kommunfullmäktige
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Tekniska förvaltningen)
(Planarkitekt Maria Nilsson)
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Kostnad för att lösa hyresavtal på Kolarebacken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 1 350 tkr till lösenkostnad av hyresavtal på Kolarebacken, fastigheten Havsörnen 1 Mariestads kommun. Kostnaden finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Socialnämnden beslutade i juli 2011 att korttidsverksamheten på Kolarebacken (Mariestads
sjukhus) skulle upphöra samt att platserna skulle fördelas på övriga särskilda boenden.
Mariestads kommun hyr totalt 2 276 kvadratmeter för korttidsverksamheten och internhyran för lokalerna var 1,4 Mkr år 2011vilket innefattar kallhyra, värmekostnader, el, avfall
m.m. Kontrakten löper ytterligare tio år d.v.s. fram t.o.m. 2022
Kommunledningen har uppdraget att omförhandla avtalen och inledningsvis kan regionen
frigöra kommunen från avtalet kopplat till 1 597 kvadratmeter. Regionen kan då lyfta in
verksamhet som idag bedrivs i externförhyrda lokaler. Resterande lokalyta 679 kvadratmeter
har kommunen utryckt en vilja att lämna trots att tio år återstår av kontraktstiden.
Efter förhandling har parterna enats om ett förslag som innebär att kommunen erlägger
hyra för 3.5 år och har därefter lösgjorts från hyresavtalet för resterande yta, vilket motsvarar 1 350 tkr (kallhyra) Socialförvaltningens besparing för fastighetskostnader blir totalt under tio år ca 14 mkr. (internhyra)
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2012-06-11, Lösenkostnad av hyresavtal Kolarebacken.
______________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonom Jonas Eriksson
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KS 2012/0231

Begäran om tillägg till investeringen för om- och tillbyggnad av
Marieholmsskolan till förskola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anslår ytterligare 4 500 tkr till projektet, om- och tillbyggnad av Marieholmsskolan till förskola. Totalt anslås därmed 28 miljoner kronor.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2012-01-30 att anslå 23 500 tkr för en om- och tillbyggnad
av Marieholmsskolan till förskola. Efter utvärdering av inkomna anbud samt sammanräkning av projekteringskostnader, byggledning samt förväntad nivå på ändrings- och tilläggsarbeten beräknas projektet kosta ca 28 miljoner kr.
En genomlysning av projektet med syfte att reducera kostnaderna har genomförts i samråd
med verksamhetsföreträdare. Verksamheten framförde följande synpunkter:
En eventuell minskning av antal avdelningar i Marieholmsprojektet innebär att tillfälliga avdelningar
kommer att behövas på sikt och kan innebära att förskolan Lingonet måste finnas kvar. Positiva kostnadseffekter kommer att minska eller utebli. Det gäller främst inom kost och städ men även möjligheterna
att samordna mellan avdelningarna och därmed hålla vikariekostnaderna nere. En bra förskolestruktur
innebär en kvalitetsutveckling för förskolans verksamhet som helhet.
Med stöd av detta förordar kommunchefen att kommunfullmäktige tillskjuter erforderliga
medel.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Sture Pettersson (S) samt Nils Farken (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Johan Abrahamsson (M), Christer Dalvik (MAP), Per Rosengren (V), Ing-Britt Andersson
(M), Leif Jonegård (FP), Rune Skogsberg (C), Björn Fagerlund (M) samt Morgan Forsberg
(KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2012-06-13, Begäran om tillägg till investeringen för om- och tillbyggnad av Marieholmsskolan till förskola
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Barn- och utbildningsförvaltningen)
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Försäljning av Del av fastigheten Mariestad Gamla Staden
6:1 och del av fastigheten Mariestad Madlyckan 2:1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Mariestad Gamla Staden 6:1 samt
del av fastigheten Mariestad Madlyckan 2:1 om totalt cirka 5 400 kvadratmeter till Mariehus Fastigheter AB, 556416-9323.
Den totala köpeskillingen uppgår till 2 500 tkr. Kostnad för VA-anslutning erläggs i
samband med anslutningspunktens anläggande till den då gällande taxan. Köpeskillingen erläggs i januari 2013.
2. Kommunstyrelsen beslutar att byggnation av fastigheten ska påbörjas senast 12 månader efter köpekontraktet undertecknats. I annat fall ska fastigheten återköpas till samma
belopp.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-06-07 kommunchefen i uppdrag att upprätta ett
förslag till köpekontrakt med Mariehus Fastigheter AB avseende en försäljning av Strandgården (fastigheten Mariestad Gamla Staden 6:1 samt del av fastigheten Mariestad Madlyckan 2:1).
Kommunchefen har upprättat ett förslag till köpekontrakt för försäljning av fastigheten Mariestad Gamla Staden 6:1 samt del av fastigheten Mariestad Madlyckan 2:1 (Strandgården)
om totalt cirka 5 400 kvadratmeter till Mariehus Fastigheter AB. Den totala köpeskillingen
uppgår till 2 500 tkr. Kostnad för VA-anslutning erläggs i samband med anslutningspunktens anläggande till den då gällande taxan.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M) tilläggsyrkar att byggnation av fastigheten ska påbörjas senast 12 månader efter köpekontraktet undertecknats. I annat fall ska fastigheten återköpas till samma
belopp.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag med Fagerlunds (M) tilläggsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag, med Fagerlunds (M)
tilläggsyrkande, till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
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Underlag för beslut

Förslag till köpekontrakt för försäljning av fastigheten Mariestad Gamla Staden 6:1 samt del
av fastigheten Mariestad Madlyckan 2:1 (Strandgården) till Mariehus Fastigheter AB.
Fotomontage över planerad bebyggelse på fastigheten Mariestad Gamla Staden 6:1 samt del
av fastigheten Mariestad Madlyckan 2:1 (Strandgården).
______________________________________________________

Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén
Ekonomichef Maria Vaziri, Ekonom Jonas Eriksson
VD Mariehus, Jonas Hedberg
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KS

Proportionerliga val av ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka antalet ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, från fem till sex ledamöter.
Kommunstyrelsens reglemente ska ändras så att det överensstämmer med detta beslut.
2. Kommunstyrelsen ger kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att bereda ärendet så
att nyval kan genomföras till de kommunala bolagens styrelse.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att återkalla samtliga uppdrag som ledamot och ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott, med undantag för arbetsutskottets ordförande Johan
Abrahamsson (M) samt andre vice ordförande Marianne Kjellquist (S).
2. Till nya ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott valdes:
-

Nils Farken (MP)
Rune Skogsberg (C)
Christer Dalvik (MAP)

Johan Abrahamsson (M) kvarstår som ordförande och Marianne Kjellquist (S) kvarsår
som 2:e vice ordförande i arbetsutskottet
Till 1:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott valdes:
-

Björn Fagerlund (M) (ersättare för Johan Abrahamsson (M))
Leif Jonegård (FP) (ersättare för Rune Skogsberg (C))
Evert Eklind (MAP) (ersättare för Christer Dalvik (MAP))
Therése Weckström (S) (ersättare för Marianne Kjellquist (S))
Ola Bertilsson (S) (ersättare för Nils Farken (MP))

Till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott valdes:
-

Charlotte Matsson (M) (ersättare för Björn Fagerlund (M))
Morgan Forsberg (KD) (ersättare för Leif Jonegård (FP))
John-Gunnar Nilsson (M) (ersättare för Evert Eklind (MAP))
Sture Pettersson (S) (ersättare för Therése Weckström (S))
Linnéa Wall (S) (ersättare för Ola Bertilsson (S))

Beslutet justeras omedelbart.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-06

Sida 14

Kommunstyrelsen
Ks § 157 (forts.)
Bakgrund

Med anledning av att den politiska majoriteten har förändrats i Mariestads kommun begärde
Marianne Kjellquist vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-14 att kommunstyrelsen
ska genomföra proportionerliga val av ledamöter till arbetsutskottet.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska återkalla samtliga uppdrag som ledamot och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, med undantag för arbetsutskottets
ordförande Johan Abrahamsson (M) samt andre vice ordförande Marianne Kjellquist (S).
Per Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att utöka antalet ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, från fem till sex ledamöter.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Rosengrens (V) yrkande för beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsen valde därefter nya ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. Valet
genomfördes genom sluten omröstning.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Lönenämnden
Nils Farken (MP)
Rune Skogsberg (C)
Christer Dalvik (MAP)
Björn Fagerlund (M)
Leif Jonegård (FP)
Evert Eklind (MAP)
Therése Weckström (S)
Ola Bertilsson (S)
Charlotte Matsson (M)
Morgan Forsberg (KD)
John-Gunnar Nilsson (M)
Sture Pettersson (S)
Linnéa Wall (S)
Per Rosengren (V)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-06

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 158

KS 2012/0110

Revisionsrapport avseende ”ekonomisk styrning”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om att 80 procent av resultatet i prognos 4 ska avsättas för att minska pensionsskulden (Kf § 109/2009).

2.

Kommunfullmäktige beslutar att ett visst belopp ska budgeteras årligen för partiell inlösen av pensionsskulden i samband med budgetprocessen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över revisionsrapporten avseende ”Ekonomisk styrning” i enlighet med ekonomichefens förslag.
Bakgrund

Kommunrevisorerna har granskat den ekonomiska styrningen i Mariestads kommun under
år 2011. Revisorerna önskar att kommunstyrelsen och nämnder inkommer med svar på vilka åtgärder de avser att vidta med anledning av revisorernas synpunkter inom följande områden.
-

Nämndernas underskott 2011

-

Prognossäkerheten

-

Principerna för resultatöverföring

-

-

Behov av tydligare styrning avseende hur rapportering ska ske när det gäller ekonomiska effekter på beslutade åtgärder
Beslutet om att 80 procent av resultatet i prognos 4 ska avsättas för att minska pensionsskulden.

Ekonomichefen har upprättat ett förslag till yttrande över revisionsrapporten. I förslaget till
yttrande föreslår kommunchefen även att:
-

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om att 80 procent av resultatet i prognos 4 ska avsättas för att minska pensionsskulden (Kf § 109/2009).

-

Kommunfullmäktige beslutar att ett visst belopp ska budgeteras årligen för partiell inlösen av pensionsskulden i samband med budgetprocessen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-05-10 att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Arbetsutskott beslutade därefter att bordlägga ärendet vid sammanträdet
2012-05-24. Då kommunstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-14 beslutades att återremittera ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-06

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 158 (forts).
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Revisionsrapport avseende ”Ekonomisk styrning” inklusive missiv.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2012-04-26, Revisionsrapport avseende
”Ekonomisk styrning”.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Mariestads kommuns revisorer)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-06

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 159

KS 2012/0047

Motion om att anställa fler planarkitekter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

I kommunfullmäktiges beslut om budget för Mariestads kommun 2013 (Kf § 115/2012),
avsattes medel i driftbudgeten från och med år 2013 för att finansiera ytterligare två tjänster
som planarkitekter. Motionen anses därmed vara besvarad.
Bakgrund

Johan Abrahamsson (M), Rune Skogsberg (C), Sven-Inge Eriksson (KD) samt Annika Jördahl (FP) har i en gemensam motion föreslagit att fullmäktige, under tre år, ska anslå två
miljoner kronor ur investeringsbudgeten för att kunna anställa ytterligare fyra planarkitekteter.
Planeringschefen framhåller i ett yttrande över motionen att då kommunfullmäktige destinerat driftpengar avsedda för motionens syfte finns det inget behov i nuläget att finansiera
detta genom investeringsmedel. Anslagna medel bedöms kunna finansiera två nya tjänster.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Motion av Johan Abrahamsson (M), Rune Skogsberg (C), Sven-Inge Eriksson (KD) samt
Annika Jördahl (FP) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige ska anslå två miljoner kronor
ur investeringsbudgeten för att kunna anställa ytterligare fyra planarkitekteter under tre år.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-07-04, ”Yttrande - motion
om att anställa fler planarkitekter”.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Johan Abrahamsson)
(Rune Skogsberg)
(Sven-Inge Eriksson)
(Annika Jördahl)
(Planeringschef Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-06

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 160

KS 2012/0240

Principer för finansiering och kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna inom RÖS vid större investeringar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till finansieringsprinciper och
kostnadsfördelning för större investeringar inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att förbundsordningens § 11 ”Kostnadstäckning” och § 12 ”Lån, borgen m.m.” ändras med anledning av ändrade principer för finansiering och kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Bakgrund

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har tillsatt en arbetsgrupp för att
utarbeta förslag till principer för finansiering och kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna inom RÖS.
Arbetsgruppen har utarbetat en rapport med förslag i enlighet med direktionens uppdrag.
Arbetsgruppens förslag innebär i huvudsak att:
-

endast brandstationer ska betraktas som större investeringar

-

kostnaderna för brandstationer ska särredovisas och finansieras av respektive medlemskommun genom ett separat medlemsbidrag

-

medlemskommun ska uppföra och finansiera nya brandstationer när behov uppstår

-

kommunalförbundet blir ägare till brandstationer genom skuldebrev

-

nuvarande avtal om återköp bibehålls

-

nuvarande gräns för upptagande av lån (30 miljoner kr.) höjs till 30 miljoner kr för fastigheter samt 30 miljoner kr för inventarier/fordon

Arbetsgruppens rapport har remitterats till konsulten Public Partner för synpunkter. Konsulten delar uppfattningen som återges i arbetsgruppens rapport.
Direktionen inom RÖS beslutade 2012-05-31 att:
-

Anta arbetsgruppens förslag till finansieringsprinciper och kostnadsfördelning för större investeringar inom RÖS.

-

Tillställa medlemskommunerna förslaget för godkännande och som grund för ändring
av förbundsordningen § 11 ”Kostnadstäckning” och § 12 ”Lån, borgen m.m.”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-06

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 160 (forts).
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Räddningschef Göran Anderberg 2012-06-18, ”Principer för finansiering och kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna vid större investeringar”.
Protokollsutdrag från direktionen inom RÖS 2012-05-31 § 36, Rapport från arbetsgruppen
för finansiering och kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna vid större investeringar.
Förslag till principer för finansiering och kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna i
Räddningstjänst Östra Skaraborg vid större investeringar.
Public Partner, Bedömning av upprättat förslag till principer för finansiering och kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna i Räddningstjänsten Östra Skaraborg vid större
investeringar.
Direktiv utredningsuppdrag, Principer för finansiering och kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna i Räddningstjänst Östra Skaraborg vid större investeringar (version 18 jan
2012).
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Göran Anderberg)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-06

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 161

KS 2012/0248

Anhållan från Mariestad Töreboda Energi AB om att ändra firmanamn till Vänerenergi AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner att Mariestad Töreboda Energi AB ändrar firmanamn
till Vänerenergi AB samt att dotterbolaget Mariestad Töreboda Elförsäljning AB ändrar
namn till Vänerel AB.
2. Kommunfullmäktige godkänner en ändring av bolagets namn i bolagsordningen till
Vänerenergi AB.
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Töreboda kommun fattar
ett likalydande beslut.
Bakgrund

Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB) uppstod som namn i samband med att Mariestads Energi AB och Töreboda Energi AB slogs samman år 1999. MTEAB ägs av Mariestads kommun till 88 procent och Töreboda kommun till 12 procent.
Bolaget framhåller att nuvarande firmanamn har ett flertal nackdelar:
-

Namnet är för långt och det är svårt att kommunicera vid direktkontakt och i telefon.

-

Då namnet är svårt att uppfatta blir det ofta fel på fakturor och andra viktiga dokument.

-

Med anledning av namnets längd används ofta förkortningen MTEAB, vilket som alla
förkortningar tenderar i ett profillöst ”icke-namn”.

-

Förkortningen MTEAB sammanblandas ofta med MTAB som här i Mariestad står för
Metsä Tissue AB, vår ägarpartner i kraftvärmeverket.

-

Svårkommunicerad domän/e-post: www.mteab.net.

-

Alla affärsområden i bolaget känner sig inte ”hemma” under nuvarande namn. Flera
varumärken skapar otydlighet.

Enligt bolaget bör ett bra firmanamn uppfylla följande kriterier:
-

Namnet ska vara någorlunda kort och lätt att kommunicera.

-

Namnet ska antyda en ungefärlig geografisk placering i landet.

-

Namnet ska tilltala alla delägare samt eventuellt nytillkommande.

-

Namnet ska göra att alla affärsområden känner sig bekväma.

Bolaget har kommit fram till att namnet Vänerenergi AB mycket väl skulle uppfylla ovanstående kriterier. Idag är detta namn ledigt enligt uppgifter från Bolagsverket. MTEAB äger
redan domänen vanerenergi.se. Som en konsekvens av namnändringen skulle även Mariestad Töreboda Elförsäljning AB ändra namn till Vänerel AB.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-06

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 161 (forts).

Styrelsen i MTEAB godkände i juni 2012 att bolaget begär ägarnas godkännande för att
ändra bolagets firmanamn. En ändring av namnet medför även att bolagsordningen måste
ändras. En ändring av bolagsordningen kräver ett godkännande av kommunfullmäktige.
VD Rolf Åkesson anhåller i en skrivelse att Mariestads kommun godkänner att bolaget ändrar firmanamn till Vänerenergi AB samt att dotterbolaget Mariestad Töreboda Elförsäljning
AB namnändrar till Vänerel AB.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av VD:n för Mariestad Töreboda Energi AB 2012-07-04, ”Ändring av
bolagets firmanamn – (Ändring av bolagsordningen)”.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kommunfullmäktige i Töreboda kommun)
(Mariestad Töreboda Energi AB)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-06

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 162

Kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträdestider 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar att fastställa datum och tider för kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden år 2013 enligt administrative chefens förslag.
Bakgrund

Administrative chefen har lämnat följande förslag till datum och tider för kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden under år 2013:
Kommunstyrelsen
(torsdagar kl. 14.00 i Vänersalen, Stadshuset)
10 januari

5 och 12 (delårsbokslut) september

7 februari
7 och 21 mars
11 april
2 och 23 (budget) maj
13 juni

10 oktober
7 och 28 november
19 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(torsdagar kl. 8.00 i Torsö, Stadshuset)
3, 17 och 31 januari (budgetupptakt)
14, 21 (bokslutsdag) och 28 februari

15 och 29 augusti
12 och 26 september

14 och 28 mars
11 och 25 (budget) april
2, 16 och 30 maj
13 och 27 juni

10 och 24 oktober
7 och 21 november
5 och 19 december

’

Kommunstyrelsens arbetsutskott - Informations och diskussionsmöte
(torsdagar kl. 8.00 i Torsö, Stadshuset)
24 januari
7 mars

19 september
17 oktober

4 april (bolagsdag)

14 november (bolagsdag)

23 maj
20 juni

12 december

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-06

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 162 (forts).

Budgetupptakten den 31 januari samt bokslutsdagen den 21 februari kommer att genomföras i Vänersalen.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på kommunstyrelsen

Marianne Kjellquist (S) tillstyrker administrative chefens förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och arbetsutskottet under år 2013.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp administrative chefens förslag till sammanträdesdagar 2013 för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-09-06

Anslagsdatum

2012-09-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-10-01

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

