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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 321

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Skövde kommun. Lagakraftbevis för Skövde kommuns översiktsplan, ÖP 2025.
2. Naturvårdsverket. Rapporten ”Att skapa den framtid vi önskar oss” framtagen av den
Europeiska miljöbyrån (EEA).
3. Mariestads kommun, Johan Abrahamsson (M), Marianne Kjellquist (S), Per Rosengren
(V) samt Nils Farken. Skrivelse till Birgitta Losman (MP) samt Alex Bergström (S)
Västra Götalandsregionen, Inbjudan till dialog om finansiering och fortsatt utveckling
av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet i Mariestad.
(Dnr. KS 2012/0263)
4. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Ny rapport om Västra Götaland i ett förändrat
klimat.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Ksau § 322

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Skaraborgs kommunalförbund, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till framtidsdag ”På väg mot ett vinnande Västsverige! Hur tar vi nästa steg i Skaraborg?” den 8
oktober 2012 i Falköping.
2. Västergötlands idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna. Inbjudan till konferensen ”Arenor, Arrangemang, Engagemang” den 27 september 2012 i Vänersborg.
3. Västkuststiftelsen. Inbjudan till Västkuststiftelsens 50-års jubileum den 28 september
2012 i Göteborg.
4. Gullspångs kommun. Inbjudan till Vänerting i Gullspångs kommun den 19 oktober
2012.
5. Länsstyrelsen m.fl. Inbjudan till konferensen ”Regional mobilisering mot cannabis i
Västra Götaland” den 27 november 2012 i Göteborg.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Ksau § 323

KS 2012/0132

Prognos 3 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 3 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter
till handlingarna.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 3 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Ksau § 324

KS 2012/0132

Prognos 3 år 2012 för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna prognos 3 år 2012 för Mariestads kommun till
kommunfullmäktige.
Ärendet justeras omedelbart.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidierna i socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de
ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2012-09-27. Åtgärdsplanen ska upprättas i enlighet med kommunens ekonomiska
styrprinciper.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 3 år 2012 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott vid efterföljande sammanträde.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2012 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Ksau § 325

KS 2011/0231

Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och överlämnar uppföljningen till
kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-26 om följande mål för nämndens verksamhet år
2012:
-

Antalet registrerade arbetslösa ungdomar ska minska med 50 procent, jämfört med år
2011, genom offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

-

Dacapos högskoleplattform ska starta.
Med detta avses att en verksamhetsledare ska vara anställd efter genomfört utredningsarbete.

-

Delar av stamnät för bredband på landsbygden ska vara i drift.

-

Färdigställd plan för upprustning av Kinnekullebanan.
Detta förutsätter att en arbetsgrupp etableras med Västra Götalandsregionen, Trafikverket samt berörda kommuner.

-

Attraktivt och sjönära boende i centralorten och på landsbygden.
Det innebär för år 2012 att Nolskogen etapp 1 är färdig för försäljning av villatomter.

Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri har sammanställt en uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 3.
Underlag för beslut

Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 3.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Förvaltningschefen kommunledningskontoret Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-13

Sida 6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 326

KS 2012/0013

Förslag att inrätta en områdesstyrelse på Torsö
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att beskriva arbetssätt och finansiering för att upprätta en strategi för landsbygdens utveckling i hela kommunen. Inom ramen för uppdraget kommer sannolikt möjligheten till extern finansiering undersökas.
Mot denna bakgrund har kommunen i nuläget inte möjlighet att inrätta en områdesstyrelse
enligt Torsö Byalags förslag. Frågan om medborgardialog och medborgarsamverkan kommer dock att vara en viktig del i arbetet med en strategi för landsbygdens utveckling i hela
kommunen.
Bakgrund

Torsö Byalag har erhållit medel från Leader Skaraborg för att genomföra en förstudie av
möjligheterna att skapa en konstruktiv medborgardialog mellan invånarna på Torsö och
Mariestads kommun. Byalaget föreslår att kommunen ska inrätta en opolitiskt vald områdesstyrelse samt att detta ska utgöra ett pilotprojekt för ytterligare områdesstyrelser i Mariestads kommun.
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott träffade 2012-06-26 representanter för Torsö
byalag för att diskutera förstudien samt förutsättningarna för en områdesstyrelse på Torsö.
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade vid sammanträdet 2012-08-16 att ta ställning till om
en arbetsgrupp skulle tillsättas för att tydliggöra förutsättningarna för en områdesstyrelse på
Torsö. Arbetsgruppens uppdrag skulle även innefatta att utarbeta ett förslag till regelverk/reglemente för områdesstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet
samt att ge kommunchefen i uppdrag att upprätta en övergripande beskrivning av konsekvenserna för kommunen vid inrättande av en områdesstyrelse på Torsö.
Kommunledningskontoret har upprättat en övergripande beskrivning av förutsättningarna
för att inrätta en områdesstyrelse. Skrivelsen innefattar bl.a.
-

Sveriges Kommuner och Landstings(SKL) definition av begreppet områdesstyrelse

-

Skillnader mellan befintliga områdesstyrelser (och SKL:s definition)

-

Omfattningen av områdesstyrelser i Sverige

-

Vinster och risker med medborgardialog/områdesstyrelser

-

Principer för medborgardialog/områdesstyrelser

Kommunstyrelsens arbetsutskott har att ta ställning till om en arbetsgrupp ska tillsättas för
att, i samverkan med representanter för Torsö Byalag, utarbeta förslag till regelverk/reglemente för en områdesstyrelse.
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Ksau § 326 (forts.)

SKL framhåller ett antal principer som kommuner bör ta ställning till inför ett eventuellt
etablerande av områdesstyrelser. Det är inte minst viktigt för Mariestads kommun mot bakgrund av att en eventuell områdesstyrelse på Torsö ska utgöra pilotprojekt för ytterligare
områdesstyrelser i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott måste/bör därför ta ställning till dessa principer och krav inför ett beslut i ärendet.
Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunstyrelsens arbetsutskott tar ställning
till (och uppfyller) principer och krav innan ett eventuellt beslut fattas om att tillsätta en arbetsgrupp för att, i samverkan med representanter för Torsö Byalag, utarbeta förslag till regelverk/reglemente för en områdesstyrelse.
Underlag för beslut

Rapport, Förstudie – Områdesstyrelse i Torsö örike, 2012-05-13.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2012-08-28, Övergripande beskrivning av förutsättningarna för att inrätta en områdesstyrelse på Torsö.
______________________________________________________

Torsö Byalag
Administrative chefen Ola Blomberg
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 327

KS 2012/0075

Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ansöka om att
ingå i ett finskt förvaltningsområde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget yttrande.
Bakgrund

Birgit Selmosson och Finska föreningen i Mariestad inkom 2012-03-06 med ett medborgarförslag i vilket man föreslår att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett så kallat
finskt förvaltningsområde.
Administrativa enheten på kommunledningskontoret har tagit fram ett underlag som översiktligt beskriver vad ett förvaltningsområde är samt vad det innebär att ingå i ett sådant.
Förvaltningsområden är en del av Sveriges minoritetsspråklagsstiftning och minoritetslagen
som trädde i kraft 2010-01-01. Minoritetslagen säger att de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch ska skyddas och främjas samt att de nationella minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur. Lagen består av allmänna
bestämmelser, så kallat grundskydd, som gäller i hela landet oavsett om man ingår i ett förvaltningsområde eller ej, och bestämmelser om förstärkt skydd för tre av de nationella minoritetsspråken; samiska, meänkieli och finska i så kallade förvaltningsområden. Att ingå i
ett finskt förvaltningsområde innebär särskilda rättigheter för finsktalande personer. Dessa
rättigheter är bland annat att:
-

Enskilda ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt på finska med kommunen i
ärenden där kommunen är beslutsfattare.

-

Kommunen måste ge muntligt svar på finska samt på begäran ge finsk skriftlig översättning av beslut samt motivering. Kommunen måste också verka för att det finns tillgång till personal med kunskap i finska inom samtliga verksamheter.

-

Kommunen har särskilda skyldigheter att erbjuda äldre- och barnomsorg, helt eller delvis, på finska om någon så önskar.

Ansökan om att ingå i ett förvaltningsområde görs till regeringen. Den ska föregås av en
kartläggning där kommunen tillsammans med den nationella minoriteten kartlägger de behov som finns av åtgärder till stöd för användningen av minoritetsspråket.
Att implementera minoritetslagstiftningen och se till att de nationella minoriteternas rättigheter respekteras fullt ut kan innebära merkostnader för kommunen. För att täcka dessa
kostnader får de kommuner som ingår i ett förvaltningsområde ett årligt bidrag. Grundbidraget uppgår till 660 tkr/år (2012). Kommuner med färre än 50 000 invånare erhåller ett
grundbelopp.
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Kommunledningskontoret vill uppmärksamma kommunfullmäktige på att ett eventuellt inrättande av ett finskt förvaltningsområde i Mariestad kommer medföra ökade kostnader i
form av ett antal nyrekryteringar av finskspråkig personal inom flertalet av kommunens
verksamheter för att kunna svara upp mot de krav som ställs på kommuner som ingår i förvaltningsområden. Det kommer även innebära ökade kostnader för att kontinuerligt översätta den kommunala informationen till finska.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget yttrande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Dalviks (MAP) yrkande för beslut och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Birgit Selmosson om att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå
i ett så kallat finskt förvaltningsområde.
Skrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2012-08-31, Medborgarförslag
om ansökan om att ingå i finsktspråkigt förvaltningsområde.
Skrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2012-08-06, Övergripande beskrivning av förutsättningarna för finskt förvaltningsområde.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Birgit Selmosson)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 328

KS 2011/0190

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Backebolet 1:30 m.fl.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Backebolet 1:30 m fl.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-06-22 kommunledningskontoret i uppdrag att
upprätta ett förslag till ny detaljplan för Backebolet 1:30 m.fl. i Brommösund.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning för cirka 12 bostadsfastigheter.
Det aktuella området ligger i huvudsak utanför strandskyddat område och angränsar till
det föreslagna LIS-området vid Brommösund.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2012-08-29, Beslut om antagande; Detaljplan för del av Backebolet 1:30 m.fl., Brommösund, Mariestads kommun.
Granskningsutlåtande, Detaljplan för del av Backebolet 1:30 m.fl. Torsö, Mariestads kommun, upprättad av kommunledningskontoret i augusti 2012.
Planbeskrivning, Antagandehandling, Detaljplan för del av Backebolet 1:30 m.fl. Mariestad,
Mariestads kommun, Augusti 2012.
Plankarta med planbestämmelser, Backebolet 1:30 m.fl.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Planarkitekt Maria Nilsson)
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Ksau § 329

KS 2011/0235

Flytt av biblioteket till Stadshuset - förutsättningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att återta beslutet om att flytta biblioteksverksamheten
till stadshuset.
Ärendet justeras omedelbart.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att kulturnämnden utreder och redovisar alternativa
besparingar för att nå besparingskravet enligt kommunfullmäktiges beslut om
åtgärdspaketet.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att påbörja en utredning för att
tydliggöra biblioteksverksamhetens långsiktiga lokalbehov.
Bakgrund

I kommunfullmäktiges beslut om ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi” finns åtgärden att flytta biblioteksverksamheten till stadshuset beskriven. Ärendet har beretts och hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott under våren. En utredning som tagits fram av kulturförvaltningen har redovisats för arbetsutskottet. Vid arbetsutskottets sammanträde 201208-30 fick kommunchefen i uppdrag att ytterligare fördjupa utredningen. Syftet var att tydligare belysa förutsättningarna samt konsekvenserna för verksamheten vid en flytt.
Under utredningsarbetet har även fritidschefen Tomas Ekström samt administrative chefen
Ola Blomberg utfört en förstudie i visst samråd med kulturchef Maria Henriksson samt informationschef Christina Herthneck. Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-09-06 informerade fritidschef Tomas Ekström om förutsättningarna för en flytt av biblioteket till
Stadshuset enligt förstudien. Arbetsutskottet gav kommunchefen i uppdrag att återkomma
med ett förtydligande av förutsättningarna samt ett förslag till fortsatt arbete. Uppdraget
skulle redovisas vid arbetsutskottets sammanträde 2012-09-13.
Kulturförvaltningens utredning, som utgår från ett verksamhetsperspektiv, visar på ett lokalbehov som inte kan tillgodoses fullt ut på plan 2 om nuvarande verksamheter skall finnas
kvar i samma omfattning. Det innebär att, oavsett omfattning av biblioteksverksamhet,
måste cafeteria, medborgarkontor, Marieshus kontor alternativt Vänersalen tas i anspråk.
Detta anses bidra till stora omflyttningar och anpassningar som medför påfrestningar på
stora delar av stadshuset.
Kommunchefen anser att en mer genomgripande förankring i verksamhet, media, politiska
partier samt medborgare måste genomföras innan en så omfattande förändring av biblioteksverksamhet kan genomföras. En studie av hur framtidens biblioteksverksamhet kan
gestsaltas är också en viktig del för att forma ett långsiktigt hållbart ställningstagande.
Justerandes signatur
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Med utgångspunkt av ovanstående och med förutsättningen att man utreder alternativa besparingar för att nå besparingskravet, förelår kommunchefen att kommunfullmäktige återtar
beslutet om att flytta biblioteksverksamheten.
Vidare föreslår kommunchefen att en utredning påbörjas för att tydliggöra biblioteksverksamhetens långsiktiga lokalbehov och placering. I det sammanhanget kan även alternativet
med en flytt till stadshuset åter aktualiseras, med utgångspunkt av då tillgängliga lokaler i
hela byggnaden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2012-09-12, Flytt av biblioteksverksamheten till Stadshuset.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Kommunchef Lars Arvidsson
Fritidschef Tomas Ekström
Kulturnämnden
Informationschef Christina Hertnek
Redovisningschef Lars Bergquist
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KS 2011/0185

Diskussion om kraftprojektets verksamhet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen/diskussionen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-05-25 att bjuda in ansvariga tjänstemän
inom ”Kraftprojektet” för att informera om hur projektet utvecklas.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-06-21 informerade projektledare Claes-Henrik Martinsson om projektets utveckling. Arbetsutskottet beslutade att kalla samtliga parter i Kraftprojektet till ett gemensamt möte 2012-09-06.
Vid Arbetsutskottets sammanträde2012-09-06 diskuterades nuläge och framtida utveckling
för projektet. I diskussionen deltog Lars-Åke Bergman (kommunalråd i Töreboda), Tommy
Sandberg (kommunchef i Töreboda), Per-Anders Carlsson (Arbetsförmedlingen) samt
Claes-Henrik Martinsson (projektledare). Arbetsutskottet beslutade att fortsätta diskussionen vid nästkommande sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________
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Ksau § 331

KS 2006/0212

Begäran om pengar från tekniska nämnden för ombyggnad av
Krontorpsrondellen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förutsätter att tekniska nämnden finansierar omgestaltningen av Krontorpsrondellen inom befintlig budgetram, budgetpost ”anpassningar gata”
under innevarande budgetår alternativt år 2013.
Arbetet ska påbörjas omedelbart.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-05-10 att Krontorpsrondellen skulle omgestaltas enligt ett förslag som utarbetats av utvecklingsenheten. Av beslutet framgår att invigningen ska ske inför sommaren 2013. Enligt beslutet ska arbetsutskottet och tekniska
nämnden tillsammans ta ställning till förslaget till konstnärlig utsmyckning. Tekniska nämnden beslutade 2012-09-11 att anta förslaget till ombyggnad.
I gestaltningsförslaget behålls nivåskillnaderna av cortenstål men ängsytorna ändras till
klippta parkgräsytor. Befintlig belysning behålls och kompletteras med låga bergstallar. Som
konstnärlig utsmyckning föreslås ett sjömärke som kan tillverkas av trä eller metall. I förslaget ingår även en skylt där Mariestads kommun presenteras på ett grafiskt uttrycksfullt sätt.
Den föreslagna omarbetningen av Krontorpsrondellen bedöms kosta 300 000 kr. Då denna
kostnad inte inryms inom befintlig budget krävs extraanslag. Gräsytorna kan anläggas hösten 2012 men utsmyckningen i form av sjömärke bedöms ta längre tid. Invigningen bör
kunna ske sommaren 2013 som planerat.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2012-09-12, Ombyggnad av Krontorpsrondellen.
Perspektivillustration av förslag till omgestaltning.
Planskiss över förslag till omgestaltning.
______________________________________________________

Tekniska chefen Åke Lindström
Gatuchef Matz Hasselbom
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-13

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 332

Information: Privata driftsformer – entreprenad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om att införa alternativa driftsformer i kommunens verksamheter har representanter från en av marknadens aktörer bjudits in till arbetsutskottet. Vid sammanträdet informerar Torsten Persson (ISS) om sina erfarenheter av
privata driftsformer/entreprenad.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-09-13

Anslagsdatum

2012-09-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-10-09

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

