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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 193

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Kommunfullmäktige i Töreboda kommun. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i
tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, lönenämnden samt IT-nämnden.
2. Kammarrätten i Jönköping. Mariestads kommun beviljas prövningstillstånd samt bestämmer att förvaltningsrättens dom i avvaktan på målets slutliga avgörande tills vidare
inte ska gälla. Saken gäller färdtjänst enligt lagen om färdtjänst (1997:736).
(Dnr KS 2012/0150)
3. Förvaltningsrätten i Jönköping. Rätten beslutar att avslå överklagandet om färdtjänst.
(Dnr KS 2012/0159)
4. West Sweden. Styrelsens förslag till West Swedens framtida inriktning och organisation.
5. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Skrivelse angående regional satsning mot Cannabis
i Västra Götalands län 2012.
6. Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun. Beslut att ställa sig positiva till utredningen
Framtidens turism och godkänner det förslag till fortsatt samarbete som redovisas.
(Dnr: 2012/0056)
7. Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgsregionens lokalförbund m.fl. Dokumentation
från regional konferens i Göteborg 19 april 2012, ”Psykisk ohälsa hos flickor”.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 194

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Motala kommun. Inbjudan till bostadspolitisk konferens ”Staden är utvecklingskapitalet! – Motala Forum” den 28 september 2012.
2. Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Inbjudan till visionsdag för biosfärområdet den 29 maj på Spiken.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 195

Beslut om närvarorätt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunsekreterare Malin Eriksson har rätt
att närvara vid dagens sammanträde.
______________________________________________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 196

KS 2012/0080

Ny lag för kommunägda bostadsaktiebolag
______________________________________________________________
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Den 1 januari 2011 infördes en ny lag som innebär nya villkor för allmännyttiga bostadsaktiebolag som ägs av kommuner. Samtidigt infördes nya regler för hyressättningen. Genom
den nya lagen och förändringen av hyressättningsreglerna ska förutsättningarna för kommunägda bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar bli likvärdiga. Reglerna förväntas även
leda till en bättre fungerande bostadsmarknad, ett större intresse för att investera och förvalta hyresrätter och på sikt ett förbättrat utbud av hyresbostäder. Ett ytterligare syfte med lagen är att tillskapa en lagstiftning på området som stämmer överens med EG-rättens konkurrensregler, inte minst statsstödsreglerna.
Den nya lagen omfattar bostadsföretag som drivs som aktiebolag av en eller flera kommuner och som i allmännyttigt syfte
- Huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt.
- Främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget.
- Erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Lagstiftningen innebär:
A. Den nya lagen ersätter den tidigare lagen om allmännyttiga bostadsföretag, som tillkom
2002.
B. De tidigare kraven på att verksamheten ska drivas utan vinstsyfte och att hyran ska sättas
med utgångspunkt från en långsiktig självkostnadsprincip faller bort. I stället ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer. Affärsmässiga principer innebär bl.a. att:
- Kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget.
- Kommunen normalt inte får tillskjuta medel för att täcka underskott i verksamheten.
- Kommunen ska ta ut marknadsmässig avgift för borgen och marknadsmässig ränta på lån.
- kommunen kan bli skyldig att upphandla bostadsförsörjningsåtgärder som inte
utförs i egen regi enligt LOU.
C. Den nuvarande utdelningsbegränsningen i allbolagen ersätts med en begränsning av
värdeöverföringar.
D. Kommunägda bostadsbolag ska inte längre ha en hyresnormerande roll. I stället ska
kollektivt förhandlade hyror – oavsett avtalsparter – vara normerande vid en prövning av
om hyran är skälig.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 196 (forts.)

E. En skyddsregel, som syftar till att dämpa effekten av kraftliga hyreshöjningar införs för
fall där hyran tidigare varit för låg i förhållande till bruksvärdet.
F. Bolaget ska erbjuda sina hyresgäster inflytande i boendet och i bolagets verksamhet.
Mot bakgrund av den nya lagstiftningen har kommunchefen tillsatt en utredningsgrupp, som
har haft i uppdrag att ta fram förslag till beslut med anledning av den nya lagen. Gruppen har
bestått av stadsjuristen Rolf Sjöström, vd Jonas Hedberg Mariehus Fastigheter AB samt ekonomicheferna Maria Vaziri och Eva Sandberg.
Utredningsgruppen har föreslagit att bolagsordning, föreskrifter, ägardirektiven för Mariehus
Fastigheter AB samt kommunens regler för borgen ska ändras. Förslagen till ändring framgår
av röd textmarkering i dokumenten. I tiden därefter har kommunfullmäktige beslutat om ett
sparpaket på 60 miljoner kronor, som ska genomföras under perioden 2012 – 2015. På
grund av sparpaketet har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till ytterligare justering av ägardirektiven.
Enligt nu gällande ägardirektiv ska bolaget successivt öka sin soliditet för att skapa en stark
ekonomi både kortsiktigt och långsiktigt. Målet är att soliditeten ska uppgå till minst 15 procent år 2020. Kommunledningskontorets förslag innebär att det ska vara möjligt att ta ut
överskott från Mariehus Fastigheter AB och Mariehus AB för sådana åtgärder inom ramen
för kommunens bostadsförsörjningsansvar, som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar, trots bolagets soliditetsmål på minst 15 procent år 2020. Kommunledningskontorets
textförslag i den delen har markerats med understrykning och grön textmarkering i Ägardirektiven för Mariehus Fastigheter AB. Fastighetsbolaget har motsatt sig denna ändring.

Sammanfattningsvis innebär förslaget
att bolagets verksamhet fortsättningsvis ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
att bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att verksamheten ger en
marknadsmässig avkastning d.v.s. samma avkastning som förutsätts av långsiktiga
ägare på den öppna marknaden. Avkastningen ska vara relaterad till verkliga värden
på fastigheterna och till justerat eget kapital. Avkastningskravet per 2012 är fem
procent. Avkastningskravet ska fortlöpande bevakas av kommunstyrelsen.
att om kommunen går i borgen för bolagets lån ska kommunen ta ut en avgift som
innebär att bolagets kreditkostnad – tillsammantaget – blir marknadsmässig.
Borgensavgift ska fr.o.m den 1 juli 2011 tas ut med 40 räntepunkter. Avgiften gäller
även för befintliga lån. Avgiftsnivån ska fortlöpande bevakas av kommunstyrelsen.
Samma avgift ska tas ut vid lån via kommunens koncernkonto.
att bolaget ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande och inflytande i
bolagets verksamhet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 196 (forts.)

att det ska vara möjligt att ta ut överskott från Mariehus Fastigheter AB och Mariehus
AB för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar, som
främjar integration och social och social sammanhållning eller tillgodoser
bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar trots bolagets
soliditetsmål på minst 15 procent år 2020
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 att återremittera ärendet. Motiveringen till återremissen var att det i dokumentet ”Föreskrifter för Mariehus AB” finns en tveksamhet gällande om kommunfullmäktiges direktiv kan gälla utan beslut på bolagsstämma. Enligt aktiebolagslagen är stämman aktiebolagets högsta beslutande organ.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Stadsjurist Rolf Sjöström, Ändrade föreskrifter för Mariehus Fastigheter AB och Mariehus.
Förslag till revidering av Regler för borgen.
Förslag till revidering av Föreskrifter för Mariehus Fastigheter AB.
Förslag till revidering av Ägardirektiv för Mariehus Fastigheter AB sam dotterbolag.
Förslag till revidering av Bolagsordning för Mariehus Fastigheter AB
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(VD Mariehus AB Jonas Hedberg)
(Stadsjurist Rolf Sjöström)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 197

KS 2012/0132

Åtgärdsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhet med
anledning av underskott i prognos 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att följa upp
att de vidtagna åtgärderna har haft avsedd effekt.
2. Arbetsutskottet beslutar att kalla presidiet i barn- och utbildningsnämnden till arbetsutskottets sammanträde 2012-06-21 för att redovisa att de genomförda åtgärderna har
haft avsedd effekt.
3. I samband med prognos 2 ska barn- och utbildningsnämnden redovisa ytterligare åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet.
Bakgrund

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.
Barn- och utbildningsnämnden uppvisade underskott i prognos 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2012-04-12 att kalla presidiet i barn- och utbildningsnämnden
för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet
skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2012-04-26.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-04-26 presenterade presidiet i barn- och utbildningsnämnden en åtgärdsplan som inte visar en budget i balans år 2012. Arbetsutskottet
beslutade därför att kalla barn- och utbildningsnämndens presidium till arbetsutskottets
sammanträde 2012-05-24 för att tydliggöra vilka åtgärder som nämnden ämnar vidta för att
uppnå en budget i balans.
Behandling på sammanträdet

Per Rosengren (V), Rune Skogsberg (C), Marianne Kjellquist (S) samt Christer Dalvik (MAP)
tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
Ekonom Jonas Eriksson
Ekonom Ulf Jansson
Ekonomichef Maria Vaziri
Barn- och utbildningschef Tommy Olsson
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Ksau § 198

KS 2012/0132

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att följa upp
att de vidtagna åtgärderna ger de ekonomiska effekter som krävs för att uppnå en budget i balans för socialnämnden.
2. Arbetsutskottet beslutar att kalla presidiet i socialnämnden till arbetsutskottets sammanträde 2012-06-21 för att redovisa att de genomförda åtgärderna har haft avsedd effekt.
Bakgrund

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.
Socialnämnden uppvisade underskott i prognos 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2012-04-12 att kalla presidiet i socialnämnden för att presentera en åtgärdsplan
för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid
arbetsutskottets sammanträde 2012-04-26. Vid sammanträdet beslutade arbetsutskottet att:
-

Ge kommunledningskontoret i uppdrag att följa upp att de vidtagna åtgärderna ger de
ekonomiska effekter som krävs för att uppnå en budget i balans för socialnämnden.

-

Kalla presidiet i socialnämnden till arbetsutskottets sammanträde 2012-05-24 för att redovisa att de genomförda åtgärderna har haft avsedd effekt.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämnden
Ekonom Jonas Eriksson
Ekonom Annica Olsson
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
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Ksau § 199

KS 2012/0132

Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att följa upp
att de vidtagna åtgärderna ger de ekonomiska effekter som krävs för att uppnå en budget i balans för tekniska nämnden.
2. Arbetsutskottet beslutar att kalla presidiet i tekniska nämnden till arbetsutskottets
sammanträde 2012-06-21 för att redovisa att de genomförda åtgärderna har haft avsedd
effekt.
3. I samband med prognos 2 ska tekniska nämnden redovisa ytterligare åtgärder för att
uppnå en budget i balans.
Bakgrund

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.
Tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2012-04-12 att kalla presidiet i tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2012-04-26. Vid sammanträdet presenterade presidiet i tekniska nämnden ingen åtgärdsplan som visar en budget i balans år 2012. Arbetsutskottet beslutade därför att:
-

Kalla tekniska nämndens presidium till arbetsutskottets sammanträde 2012-05-24 för
att tydliggöra vilka åtgärder som nämnden ämnar vidta för att uppnå en budget i balans.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämnden
Ekonom Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri
Elisabeth Westberg
Matz Hasselbom

Justerandes signatur
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Ksau § 200

KS 2012/0146

Beslut om samråd: Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att den fördjupade översiktsplanen för Mariestads
tätort blir föremål för samråd under sommaren 2012.
Bakgrund

Enligt översiktsplanen (ÖP) 2003 ska en fördjupning av översiktsplanen tas fram för Mariestads tätort. Enligt tidplanen ska översiktsplanen vara klar för antagande under våren 2013.
Det upprättade planförslaget identifierar delprojekt och nyckelprojekt där målet är att små,
precisa projekt får stor påverkan på den övriga staden. Grundtanken handlar om att utgå
från det befintliga och att vidare utveckling, t.ex. inflyttning, kan främjas genom smarta utvecklingsprojekt. Syftet är att förbättra livskvaliteten, öka antalet invånare samt att planförslaget verkar för en mer hållbar utveckling.
Planförslagets 14 delprojekt utgår från Vision 2030 som sammanfattas i tre övergripande
principer för tätorten Aktivera - synliggöra strandlinjen, Koncentrera det koncentrerade och
Tillgängliggöra på nytt sätt samt en princip som handlar om Regional samverkan.
Behandling på sammanträdet

Per Rosengren (V), Marianne Kjellquist (S), Rune Skogsberg (C) samt Christer Dalvik
(MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets
beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Hanna Asp
2012-05-11, Beslut om samråd: Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort.
Markanvändningskarta, Mariestads tätort, Samrådshandling FÖP 2012.
Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, Förslag till samrådshandling 2012.
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur
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Ksau § 201

KS 2011/0190

Beslut om granskning;
Detaljplan för Backebolet1:30 m fl., Brommösund
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan Backebolet 1:30 m.fl.
blir föremål för granskning.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-06-22 att kommunledningskontoret ska
utarbeta en ny detaljplan för Backebolet 1:30 m.fl.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning för cirka elva 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 2012-05-11, Beslut om granskning; Detaljplan för Backebolet1:30 m fl., Brommösund, Mariestads kommun.
Detaljplan för del av Backebolet 1:30 m.fl. Samrådsredogörelse upprättad av kommunledningskontoret i maj 2012.
Detaljplan för del av Backebolet 1:30 m.fl. Planbeskrivning.
Plankarta med bestämmelser.
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur
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Ksau § 202

KS 2010/0251

Yttrande över ansökan från Riksvind om tillstånd enligt miljöbalken
för 14 vindkraftverk, Vindpark Lyrestad
(Dnr 551-34334-2011)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige tillstyrker Riksvinds ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en
vindkraftspark – Vindpark Lyrestad – inom Mariestads kommun.
Bakgrund

Riksvind ansöker tillsammans med Rabbalshede Kraft AB om miljötillstånd hos Länsstyrelsen Västa Götalands län för att uppföra Vindpark Lyrestad som är lokaliserat i både Mariestads och Töreboda kommun. Vindpark Lyrestad omfattar totalt 22 vindkraftverk med en
maxhöjd om 200 meter. Denna ansökan avser de 14 verk som Riksvind önskar uppföra.
Kommunen, i detta fall kommunfullmäktige eller den nämnd som delegerats uppgiften, ska
ange om den tillstyrker eller avstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §. Länsstyrelsen
Västra Götalands län ansvarar för att tillse och besluta om att gällande regler för etablering
av vindkraft följs.
I Mariestads kommuns tematiska tillägg till översiktsplanen om vindbruk anges att område G
sydväst om Lyrestad är lämpligt för etablering av vindkraft. I ansökan från Riksvind finns sex
stycken vindkraftverk i Mariestads kommun. Två av dem, nr 20 och 22, ligger utanför det utpekade området G i Mariestads kommuns tematiska tillägg till översiktsplanen om vindbruk.
Behandling på sammanträdet

Per Rosengren (V) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut
vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-05-11, Yttrande över ansökan från Riksvind om tillstånd enligt miljöbalken för 14 vindkraftverk - Vindpark Lyrestad –
i den del som berör Mariestads kommun (Dnr 551-34334-2011).
Länsstyrelsen Västra Götalands län, remiss, ”Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för
vindkraft”, 2 december 2012
Riksvind, Ansökan för 14 vindkraftverk, Vindpark Lyrestad, Mariestad och Töreboda
kommuner, 30 nov 2012
Miljökonsekvensbeskrivning Vindpark Lyrestad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Planeringschef Kristofer Svensson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Ksau § 203

KS 2010/0251

Yttrande över ansökan från Rabbalshede kraft AB om tillstånd enligt
miljöbalken för åtta vindkraftverk, Vindpark Lyrestad
(Dnr 551-34334-2011)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige tillstyrker ansökan från Rabbalshede Kraft AB om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftspark – Vindpark Lyrestad – inom Mariestads kommun.
Bakgrund

Rabbalshede Kraft AB ansöker tillsammans med Riksvind om miljötillstånd hos Länsstyrelsen Västa Götalands län för att uppföra Vindpark Lyrestad som är lokaliserat i både Mariestads och Töreboda kommun. Vindpark Lyrestad omfattar totalt 22 vindkraftverk med en
maxhöjd om 200 meter. Denna ansökan avser de åtta verk som Rabbalshede kraft önskar
uppföra. Samtliga verk föreslås vara lokaliserade i Mariestads kommun.
Kommunen, i detta fall kommunfullmäktige eller den nämnd som delegerats uppgiften, ska
ange om den tillstyrker eller avstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §. Länsstyrelsen
Västra Götalands län ansvarar för att tillse och besluta om att gällande regler för etablering
av vindkraft följs.
I Mariestads kommuns tematiska tillägg till översiktsplanen om vindbruk anges att område
G sydväst om Lyrestad är lämpligt för etablering av vindkraft. Samtliga verk utom nr 5 i
denna ansökan ligger inom område G.
Behandling på sammanträdet

Per Rosengren (V) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut
vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-05-11, Yttrande över ansökan från Rabbalshede kraft AB om tillstånd enligt miljöbalken för åtta vindkraftverk Vindpark Lyrestad - inom Mariestads kommun (Dnr 551-34334-2011).
Länsstyrelsen Västra Götalands län, remiss, ”Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för
vindkraft”, 2 december 2012 .
Rabbalshede kraft AB, Ansökan för åtta vindkraftverk, Vindpark Lyrestad, Mariestad och Töreboda kommuner, 30 nov 2012
Miljökonsekvensbeskrivning Vindpark Lyrestad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Planeringschef Kristofer Svensson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-24
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Ksau § 204

KS 2009/0155

Gärdesparken – Träbro över Tidan från Trädgårdens skola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med ställningstagande till dess samtliga ekonomiska
konsekvenser av Göteborgs universitets etablering i Mariestad har redovisats. Detta uppdrag åligger kommunchefen.
Bakgrund.

Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-09 har tekniska förvaltningen låtit
upprätta ett förfrågningsunderlag för upphandling av brofundament för en ny träbro över
Tidan. För att kunna gå vidare med utvecklingen av Gärdesparken krävs ett ställningstagande för uppförande av ny träbro över Tidan. Ett ställningstagande är viktigt eftersom arbetet
med att ta fram tillstånd för arbete i vatten är tidskrävande.
Att ta in anbud för byggande av brofundament är ett mindre arbete men innebär att projektet bör vara politiskt förankrat för att inte i onödan belasta entreprenörer med tid och kostnader för att lämna anbud. När beslut fattats om att bygga en ny träbro över Tidan innebär
det att kommunen upphandlar entreprenör för byggande av brofundament vid respektive
landfäste samt två stycken i åfåran.
När brofundamenten är klara kommer tre brospann att byggas i samverkan mellan kommunen, Göteborgs Universitet, nuvarande och tidigare elever och entreprenörer. Samverkansarbetet är ett sätt att minimera kostnader och samtidigt ge universitetet möjlighet att genomföra ett unikt projekt.
För genomförande av Träbro över Tidan har det avsatts fem miljoner kronor i finansieringsplanen för Gärdesparken.
Tidplanen för byggande av ny träbro föreslås enligt följande:
-

Tillståndsprövning för arbete i vatten samt bygglov klart under första kavartalet 2013.

-

Byggande av brofundament sker juni – augusti 2013, samt under juni – augusti 2014.
Detta arbete kan enbart utföras under sommarmånaderna för att minimera störningarna på fiskbeståndet. Tillståndet enligt miljöbalken torde närmare reglera denna fråga

-

Byggande av tre stycken brospann under våren 2013 – hösten 2014.

-

Montering och komplettering under hösten 2014 - våren 2015.

Bron är en del i stadens gång- och cykelnät, underlättar kontakterna mellan teorilokalerna
inom Trädgårdens skola och de övnings- och forskningsanläggningar som nu byggs ut inom
Universitetsparken.

Justerandes signatur
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Bygg- och anläggningsgruppen för utveckling av Gärdesparken (med tjänstemän från kommunen och universitetet) har arbetat fram ett koncept till med en ny träbro i massivträ, som
kommer att vara unik i landet. Bron kommer att internationellt väcka intresse och bedöms
bli en viktig del i det nationella besöksmålet.
Ärendet har arbetats fram inom Bygg- och anläggningsgruppen för utveckling av Gärdesparken med tjänstemän från kommunen och universitetet.
Utvecklingsstrategen föreslår att:
-

Kommunstyrelsen beslutar fullfölja utredningarna om förutsättningarna för att bygga
den i detaljplanen beskrivna bron över Tidan vid Trädgårdens skola. Utredningar och
övrigt planeringsarbete skall bedrivas så att bron kan stå färdig år 2015.

-

Kommunstyrelsen ger utvecklingsenheten i uppdrag att, efter samråd med länsstyrelsen, utarbeta ansökningshandlingar för möjliggöra för kommunen att ansöka om tillstånd för bron.
Brons utformning och utförande skall vara sådan att den blir nationellt intressant och
kan utgöra en viktig del i planerat besöksmål.

-

Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att fullfölja ansökan om bygglov och ta in anbud för byggande av erforderliga brofundament samt i samverkan med
Göteborgs universitet närmare ange de kostnader som uppkommer för att bygga de tre
träspannen och slutligt färdigställa bron.

-

Kostnaderna för byggande av träbro över Tidan skall arbetas in i anslag för Gärdesparkens utveckling.
Med inkomna anbud och övriga kostnader för bron som underlag kommer kommunstyrelsen att pröva frågan om igångsättningstillstånd.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utvecklingsstrateg Claes-Göran Crommert 2012-05-10, Gärdesparken
– Träbro över Tidan från Trädgårdens skola.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Utvecklingsstrateg Claes-Göran Crommert)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 205

KS 2011/0235

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

I kommunfullmäktiges beslut om åtgärdspaketet ingår en punkt under alternativa driftsformer: ”Hemtjänsten upphandlas och entreprenad tydliggörs”. Socialförvaltningen delar upp
verksamhetsområdet hemtjänst i tre delar, där en del ska drivas i egen regi och de övriga två
går ut på upphandling enligt LOU.
Beloppen i åtgärdspaketet är år 2013 till 2015: 6000 tkr, 6500 tkr samt 7000 tkr. För att
genomföra upphandling på rätt sätt krävs att ett upphandlingsunderlag tas fram. Detta kräver i första hand eget arbete men även en kostnad för extern granskning av framtaget underlag.
Frågeställningen från avdelningschefen inom äldreomsorgen till styrgruppen för åtgärdspaketet är om upphandling ska genomföras eller om åtgärderna motsvarande beloppen ska ske
i egen verksamhet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningsansvarig Lars Bergquist 2012-04-23, Åtgärdspaketet för
en långsiktigt hållbar ekonomi – upphandling hemtjänstverksamheten.
______________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Projektledare/redovisningschef Lars Bergquist
Förvaltningschef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 206

KS 2012/0114

Drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2013 samt
flerårsplan 2014-2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för år 2013 samt flerårsplan för åren 2014-2015.
2. Kommunstyrelsen har under år 2013 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder, med totalt 20 miljoner kronor.
3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara oförändrade.
4. Skattesatsen ska vara oförändrad 21.26 kr.
5. Partistödet ska vara oförändrat, (se Kf § 22/07).
6. Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig taxering
samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutas av riksdagen, i
den antagna driftbudgeten för Mariestad under 2013 och flerårsplan 2014-2015.
Marianne Kjellquist (S) deltar inte i beslutet.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger ekonomichefen i uppdrag att genomföra en översyn
av styrprinciperna så att dessa överensstämmer med budgeten för år 2013 samt flerårsplan
för åren 2014-2015.
Bakgrund

Kommunfullmäktige ska besluta om Budget 2013 med plan 2014-2015 den 18 juni enligt
budgettidplanen. Moderaterna, Mariestadspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har utarbetat ett förslag till budget för år 2013 samt flerårsplan 2014-2015,
Budgetförutsättningar som budgetberedningen (Ksau) tagit ställning till 28 mars.
-

Förslaget till resultat och balansbudget bygger på plan 2013-2014. Nämnderna har
oförändrade ramar och får ingen kompensation för prisökningar förutom löneökningar
enligt avtal.

-

Personalomkostnadspålägget är 38,46 procent.

-

Internräntan är 4,5 procent men en sänkning förslås till 2,9 procent (SKL:s rekommendation)

-

Befolkningen är preliminärt beräknad till 23 700 invånare.

-

Oförändrad skattesats 21,26 procent, Skatteprognosen är baserad på Sveriges kommuner och Landstingsbedömning i april - nästa kommer i augusti.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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-

KS/Centralt avsatta medel 25 mnkr (innehåller gardering för prognososäkerhet skatt,
pensionsinbetalning 15 mnkr, till förfogande medel mm)

-

Löneökningar: Avtal ej kända för 2013. Budget 2013-2015 preliminärt baserad på ca 3
procent löneökning.

-

Gemensamma nämnder – olika besparingsuppdrag – värdkommunen styr.

Behandling på sammanträdet

Per Rosengren (V) yrkar på följande förändringar i det upprättade förslaget till budget:
-

Skattesatsen ska höjas med 50 öre.

-

En landsbygdsskola samt en centralt belägen skola ska avvecklas fr.o.m. höstterminen
2013.

-

Budgeten ska innefatta en pensionsinbetalning om 15 miljoner kronor som en kostnad.

-

Budgeten ska innefatta ett investeringstak utan att investeringsobjekten tydliggörs.

-

Budgeten ska innefatta en central buffert under kommunstyrelsen.

Christer Dalvik (MAP) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker förslaget till drift- och investeringsbudget för år 2013 samt flerårsplan för åren 2014-2015 som upprättats av Moderaterna,
Mariestadspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag till drift- och investeringsbudget för år 2013
samt flerårsplan för åren 2014-2015.
Underlag för beslut

Förslag till drift- och investeringsbudget för år 2013 med plan 2014-2015 upprättad av Moderaterna, Mariestadspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2012-05-07, Budget 2013
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur
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KS 2012/0110

Revisionsrapport avseende ”ekonomisk styrning”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-05-10 att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
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
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KS 2012/0185

Begäran från barn- och utbildningsnämnden om utökad
investeringsbudget år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag till tekniska nämnden om 1 385 tkr i
2012 års investeringsbudget för att finansiera en ombyggnation till ett ”restaurangkök” på
Vadsboskolan.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-03-01 att föreslå kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag till Tekniska nämnden om 1 385 tkr i 2012 års investeringsbudget för
att finansiera en ombyggnation till ett ”restaurangkök” på Vadsboskolan. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut i ärenden, 2010-05-20, § 54. Beslutet har dock inte
genomförts.
Rektor för särskolan har redogjort för behovet av förnyelse av hotell- och restaurangprogrammet inom det s.k. 4-årsprogrammet. Nuvarande lokaler är utrustade med ett ”boendekök” och eleverna kan därför inte utöva den praktiska träningen som krävs för att komma
ut i arbetslivet. I dag bedrivs undervisningen i Lyrestad, Bjurliden, där det finns ett restaurangkök. Detta medför en kostnad för transport av eleverna om cirka 120 000 tkr/år.
Förslaget innebär en ombyggnad till ett ”restaurangkök” som motsvarar den nationella
kursplanen för hotell- och restaurangprogrammet med tillhörande maskiner. I anslutning till
köket föreslås en ny matsal om cirka 30 kvm som byggs ut på innergården. Utöver att skapa
en autentisk restaurangmiljö kan matsalen även brukas för lunchservering till personal, gäster och anhöriga.
Den beräknade investeringskostnaden uppgår till totalt 1 385 tkr, inklusive indexuppräkning.
Driftskostnaden beräknas till 158 tkr per år.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2012-03-01 § 19, Lokaler 4årsprogrammet, Vadsboskolan.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2012-02-08 § 14, Lokaler 4årsprogrammet, Vadsboskolan.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2010-05-20 § 54, Lokaler 4årsprogrammet, Vadsboskolan.

Justerandes signatur
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Skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 2010-05-05, Lokaler 4-årsprogrammet,
Vadsboskolan.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 209

KS 2012/0085

Ansökan från Riksbyggens RKHF Mariestads äldreboende om
kommunal borgen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen om 24,7 miljoner kronor till föreningen
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Mariestads Äldreboende.
Bakgrund

I kommunens ”åtgärdspaket” ingår en besparing om 350 tkr på kommunens lokalkostnader
för äldreomsorg. Förutsättningen för denna besparing är att kommunfullmäktige beviljar
föreningen Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Mariestads Äldreboende kommunal
borgen för hela föreningens låneportfölj. Genom en sådan åtgärd skulle föreningens kostnader kunna sänkas och föreningen skulle därefter använda denna kostnadssänkning för att
reducera kommunens lokalkostnader med motsvarande belopp.
Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Fredslund och Myran. Det begärda beloppet,
24,7 miljoner kronor, motsvarar de lån som har omsättningsdatum det närmaste året. Föreningen har idag krediter om totalt 48,9 miljoner kronor varav 14,2 miljoner kronor omfattas
av kommunal borgen.
Enligt kommunens borgensregler kan borgen lämnas för lån som tecknas av kommunens
helägda eller delägda företag i vilket Mariestads kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande. Bostadsrättsförening, där alla andelar ägs av kommunen (eller indirekt genom
kommunägt bolag), likställs med kommunägt företag.
Ekonomichefen bedömer risken för kommunen som låg eftersom kommunen har god insyn i föreningens ekonomi som är välskött och stabil.
Underlag för beslut

Ansökan från Riksbyggens RKHF Mariestads äldreboende om kommunal borgen 2012-02-22.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2012-05-08, Ansökan om kommunal borgen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Riksbyggens RKHF Mariestads äldreboende)

Justerandes signatur
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KS 2011/0026

Information: Investeringsbudget år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunledningskontoret har reviderat investeringsbudgeten för innevarande år med utgångspunkt i de beslut som fattats av kommunfullmäktige. Det reviderade dokumentet redovisas på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur
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KS 2012/0137, KS 2012/0116, KS 2012/0138, KS 2012/0139

Beslut om beredning av medborgarförslag och motioner
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna Urban Jernbergs medborgarförslag till tekniska förvaltningen för beredning.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna motionen från Annika Jödahl
(FP), Leif Jonegård (FP), Annika Käll (FP), Christer Svanström (FP), Maria Hagman
(FP) samt Jan Hallström (FP) till administrativa enheten för beredning.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna motionen från Jan Wahn (C)
samt Nils Farken (MP) till utvecklingsenheten för beredning.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna motionen från Åsa Olsson (V)
till utvecklingsenheten i samråd med biosfärkontoret för beredning.
Bakgrund

Urban Jernberg i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att torgavgifterna ska sänkas för att förbättra förutsättningarna för ett levande torg. Kommunfullmäktige beslutade
2012-04-23 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Annika Jödahl (FP), Leif Jonegård (FP), Annika Käll (FP), Christer Svanström (FP), Maria
Hagman (FP) samt Jan Hallström (FP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun
ska införa ”medborgardialog” för att erbjuda kommunens invånare lika möjligheter att kunna göra sina åsikter hörda. Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Jan Wahn (C) samt Nils Farken (MP) har i en motion föreslagit att det i samtliga kommunala beslutsorgan ska införas en policyparagraf där det ges uttryck för Mariestads kommuns
ambition att i alla politiska beslut beakta rollen som modellområde för hållbar utveckling.
Motionärerna har vidare föreslagit att Mariestads kommun, tillsammans med Götene kommun och Lidköpings kommun, ska utbilda och informera anställda och politiker om vad
biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är, för att på så sätt integrera ”biosfärstanken” i beslutsprocessen. Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Åsa Olsson (V) har i en motion föreslagit att Mariestad, Götene och Lidköping ska samverka för att placera ut cykelpumpar för allmänheten på strategiska platser inom biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Åsa Olsson har vidare föreslagit att biosfärkontoret,
tillsammans med kommunerna, ska undersöka hur och var det kan vara lämpligt att placera
ut cykelpumpar samt ge förslag på hur detta kan finansieras. Kommunfullmäktige beslutade
2012-04-23 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-24

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 211 (forts.)
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Urban Jernberg i Mariestad i vilket han föreslår att torgavgifterna ska
sänkas för att förbättra förutsättningarna för ett levande torg.
Motion av Annika Jödahl (FP), Leif Jonegård (FP), Annika Käll (FP), Christer Svanström
(FP), Maria Hagman (FP) samt Jan Hallström (FP) i vilken det föreslås att Mariestads
kommun ska införa ”medborgardialog” för att erbjuda kommunens invånare lika möjligheter att kunna göra sina åsikter hörda.
Motion av Jan Wahn (C) samt Nils Farken (MP) i vilken det bl.a. föreslås att det i samtliga
kommunala beslutsorgan ska införas en policyparagraf där det ges uttryck för Mariestads
kommuns ambition att i alla politiska beslut beakta rollen som modellområde för hållbar
utveckling.
Motion av Åsa Olsson (V) i vilket det föreslås att Mariestad, Götene och Lidköping ska
samverka för att placera ut cykelpumpar för allmänheten på strategiska platser inom biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
______________________________________________________

Tekniska förvaltningen
Ola Blomberg
Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 212

KS 2012/0152

Igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg utmed norra delen av
Förrådsgatan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg utmed norra delen av Förrådsgatan. Kommunens kostnad för gång- och cykelvägen, totalt
500 tkr, finansieras ur gatuavdelningens budget för anpassning av gata.
Bakgrund

Gatuavdelningen har ansökt om statsbidrag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Mariestads
kommun. Trafikverket har beviljat halva kostnaden för en gång- och cykelväg utmed Förrådsgatan. Kostnaden är beräknad till 1 000 tkr varav Trafikverket finansierar 500 tkr. Medel
för kommunens finansiering finns avsatta i gatuavdelningens budget 2012 för anpassningar
av gata.
Förrådsgatan är en bred och rak industrigata där hastigheterna ofta är höga och andelen
tung trafik är stor. Trafikmiljön utmed gatan är därmed otrygg för oskyddade trafikanter.
Viktiga målpunkter utmed gatan är ungdomsgården Elvärket, Electrolux, Kinnekullehälsan,
Metsä-Tissue samt kommunförrådet.
Cykelvägen har länge varit en prioriterad åtgärd av de råd som arbetar med ”Säker och
Trygg kommun”. Brottsförebyggande rådet, BRÅ och Lokala Trafiksäkerhetsrådet, LOTS,
har genom de verksamheter som är representerade i råden arbetat för förbättringar av trafikmiljön på gatan. Likaså har trygghetsvandring genomförts tillsammans med ungdomar på
Elvärket.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-04-24 § 65, Igångsättningstillstånd för gångoch cykelväg utmed norra delen av Förrådsgatan i Mariestad.
Skrivelse upprättad av gatuchef Matz Hasselbom, trafikutredare Eva Berdenius samt projektledare Johan Bengtsson 2012-04-12, Igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg utmed norra delen av Förrådsgatan.
______________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson
Gatuchef Matz Hasselbom
Trafikutredare Eva Berdenius
Projektledare Johan Bengtsson
.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 213

KS 2012/0166

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-05-10 kommunchefen i uppdrag att, i samråd
med kommunstyrelsens presidium, utarbeta ett förslag till revidering av kommunstyrelsens
reglemente. Beslutet innefattade även att det reviderade förslaget ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsen 2012-05-24 samt av kommunfullmäktige 2012-05-28.
Kommunchefen har upprättat ett förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente.
De föreslagna revideringarna avser uppdrag och arbetstid för kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande samt, antal kommunalråd samt arbetstid för kommunstyrelsens ordförande.
Underlag för beslut

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
(Administrative chefen Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 214

KS 2012/0187

Miljövårdstipendiat år 2011
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Mariestads Båtgårdsförening till Miljövårdsstipendiat år 2011.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1992-11-17 att inrätta ett kommunalt miljövårdsstipendium
för Mariestads kommun. Stipendiet är på 3 000 kronor och ska delas ut årligen. Kraven på
den som ska få stipendiet är att man utfört betydande insatser i det lokala miljö- och naturvårdsarbetet eller verkat för en god hushållning med naturresurser i kommunen.
Avsikten är att 2011-års miljövårdsstipendie ska delas ut den 6 juni 2012.
Det är miljö- och byggnadsnämndens uppgift att föreslå kandidat till kommunstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit Mariestads Båtgårdsförening som kandidat till miljövårdsstipendiet år 2011. Motivet är föreningens goda och föredömliga insatser för att skapa en miljöanpassad båtgårdsverksamhet. Föreningen har bland annat låtit anlägga en reningsanläggning för avloppsvattnet från båttvätten.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Lars Sylvén 2012-04-26, Om miljövårdsstipendiat 2011 för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 215

KS 2012/0196

Möjlighet för kommunstyrelsens ledamöter att låna ”nyckeltag” till
stadshuset
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ledamöterna i kommunstyrelsen ska få möjlighet
att låna en ”nyckeltag” till stadshuset under den period de är ledamöter i kommunstyrelsen.
Bakgrund

Enligt gällande regler/praxis har ledamöterna i nämndernas arbetsutskott möjlighet att erhålla en ”nyckeltag” till lokalerna i stadshuset. Önskemål har framkommit från ledamöter i
kommunstyrelsen om att låna en ”nyckeltag” till stadshuset under den period de är ledamöter i kommunstyrelsen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Informationschef Christina Herthnek

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 216

KS 2012/0167

Begäran om avgångsersättning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Jens Söder (S) avgångsersättning enligt gällande
regler i Pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bakgrund

Jens Söder (S) har i samband med att han avgick som kommunstyrelsens ordförande begärt
avgångsersättning.
Reglerna om avgångsersättning finns i Bestämmelser om pensions och avgångsersättning
för förtroendevalda, PBF, och antogs av Mariestads kommun 2002-09-23 (Kf § 82). Dessa
bestämmelser gäller för förtroendevald för vilken gällt PBF intill avgången från uppdraget
och som inte får rätt till visstidspension enligt PBF enbart på grund av att åldersvillkoret 50
år inte är uppfyllt.
Ersättningen utgår i 12 månader med 80 procent av tidigare arvode, totalt ca 300 tkr. Personalchefen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Jens Söder (S) avgångsersättning enligt gällande regler i Pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Underlag för beslut

Begäran om avgångsersättning från Jens Söder (S).
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2012-05-14, Avgångsersättning – Begäran om.
______________________________________________________

Jens Söder
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson
Kommunchef Lars Arvidsson
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 217

KS 2011/0237

Handlingsplaner för åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanerna för enkelt avhjälpta hinder i publika

lokaler och för allmän plats.

2. Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att, med handlingsplanen som

underlag, lämna förslag till en genomförandeplan i budget år 2013 och framåt.
Bakgrund

Inventering och kartläggning av enkelt avhjälpta hinder har genomförts i publika lokaler och
på allmän plats i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner under åren 2009 och
2010. Inventeringen har fokuserat på ”enkelt avhjälpta hinder”, då dessa enligt lag skulle
vara åtgärdade senast under år 2010.
Den 2 maj 2011 trädde Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser i
kraft samtidigt som nya plan- och bygglagen. I 5§ i BFS 2011:13 sägs att enkelt avhjälpta
hinder enligt ska avhjälpas så snart det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna.
Under år 2011 har tekniska förvaltningen upprättat handlingsplaner för enkelt avhjälpta
hinder i publika lokaler och för allmän plats. Syftet med handlingsplanerna är att förtydliga
arbetet med åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler respektive på allmän plats i
Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av gatuchef Matz Hasselbom samt tillgänglighetssamordnare Gull-Britt
Svensson 2012-05-14, Handlingsplaner för åtgärdande av enkelt avhjäpta hinder.
Handlingsplan för HIN i Mariestad, Töreboda och Gullspång, Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler.
Handlingsplan för HIN i Mariestad, Töreboda och Gullspång, Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder på allmän plats.
Ekonomisk kalkyl.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Gatuchef Matz Hasselbom)
(Tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 218

KS 2012/0186

Ersättning till ungdomar med feriepraktik
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ersättningen till feriepraktikanter sysselsatta
genom Mariestads kommun ska vara 50 kr/timmen för år 2012.
Kostnaden för höjningen av ersättningen, totalt 250 tkr. finansieras genom kommunstyrelsens avsatta medel (kommunstyrelsens ”buffert”) för år 2012.
Bakgrund

Den senaste tidens debatt har satt fokus på frågan om vad som är en rimlig ersättning för
feriepraktik. Nuvarande ersättningsnivå om 35 kr/timma har tillämpats under ett flertal år.
Motivet till ersättningsnivån är att det är en form av sysselsättning och inte ett reguljärt arbete som t.ex. visstidsanställning under ordinarie anställdas semester.
Personalchefen föreslår att Mariestads kommun höjer ersättningen till feriepraktikanter sysselsatta genom Mariestads kommun till 50 kr/timmen för år v2012. Feriepraktikanterna ska
informeras/upplysas om de förväntningar och krav som normalt ställs vad gäller utförande
av uppgifterna under praktiken.
Kostnaden för höjningen är ca 250 tkr och personalchefen föreslår att kostnaden finansieras
genom kommunstyrelsens centrala medel. Personalchefen avser att återkomma med ytterligare förslag avseende feriepraktik för ungdomar inför sommaren år 2013.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) samt Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2012-05-21, Ersättning för feriepraktik.
______________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Personalchef Stefan Wallenå
Arbetsmarknadschef Tord Forsell
Ekonom Jonas Eriksson
Förvaltningschef Tommy Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 219

KS 2012/0195

Vinnare av Inspirationspriset 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Joakim Ebbesson som vinnare av Inspirationspriset år 2012.
Motiveringen lyder:
Joakim Ebbesson är en entreprenör och inspiratör som under flera år har arbetat hårt för att utveckla caféoch musiklivet i Mariestad. Han är en person som är öppen för nya idéer och som inte tvekar att testa nya
tankar eller annorlunda koncept. Han är också en person som inte ger upp trots att branschen kan vara
svår och motgångarna ibland tunga.
Joakim Ebbesson brinner för Mariestad och medverkar i olika sammanhang där Mariestads utveckling
står i fokus. Han är en typisk inspiratör och en person som betyder mycket för många mariestadsbor.
Bakgrund

I samband med att Mariestad firade 425 års jubileum år 2008 delades Inspirationspriset ut
för första gången. Priset är ett led i arbetet med att stärka Mariestad som en ort för kreativitet och inspiration.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009 att Inspirationspriset ska delas ut årligen i
samband med nationaldagsfirandet den 6 juni samt att kommunstyrelsens arbetsutskott ska
utgöra jury för priset. Den sammanlagda prissumman uppgår till 5 000 kronor och finansieras med medel från kommunstyrelsen till förfogande.
Avsikten är att Inspirationspriset ska delas ut till en eller flera personer som har:
-

Bidragit till att stimulera kreativitet.
Vågat tänka nytt och utmanat invanda mönster.
Uppmuntrat och inspirerat till positiva och nyskapande tankar eller handlingar i Mariestad.

Invånarna i Mariestad har haft möjlighet att nominera till Inspirationspriset 2012. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har behandlat nomineringarna och enats om den föreslagna pristagaren.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek 2012-05-21, Förslag på vinnare
av Inspirationspriset
______________________________________________________

Informationschef Christina Herthnek
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 220

KS 2011/0067

Köpekontrakt avseende försäljning av del av Hässlestad 1:22,
Torsö skola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Torsö skärgårdsskola 7696198865 där kommunen överlåter del av fastigheten Hässlestad 1:22 om ca 9 480 kvadratmeter
till köparen.
Köpeskillingen uppgår till totalt 1 000 tkr.
Bakgrund

Torsö skärgårdsskola har framfört önskemål om att, efter avstyckning, få köpa Torsö skola.
Skärgårdsskolan planerar att bedriva skolverksamhet, förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet i fastigheten.
Kommunfullmäktige gav 2012-03-26 kommunstyrelsen i uppdrag att sälja fastigheten Mariestad, Hässlestad 1:22, (Torsö skola).
I en värdering utförd av ERA Skaraborgsmäklaren daterad 2012-02-07 så värderas området
till 2 200 tkr med skolverksamhet och till mindre än 500 tkr utan skolverksamhet.
Kommunledningskontoret har upprättat ett köpekontrakt med Torsö skärgårdsskola där
kommunen överlåter del av fastigheten Hässlestad 1:22 om ca 9 480 kvadratmeter till köparen. Köpeskillingen uppgår till totalt 1 000 tkr. I köpet ingår även lösa inventarier inom
Tekniska förvaltningens och Kostavdelningens ansvarsområden. Inventarier som ägs av
Barn- och utbildningsförvaltningen regleras separat.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Erik Randén, Köpekontrakt avseende försäljning av del av Hässlestad 1:22.
Förslag till köpekontrakt för del av fastigheten Hässlestad 1:22.
______________________________________________________

Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 221

KS 2012/0197

Idrottsledarstipendium 2012
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Maria Skogsberg, Mariestads Friluftsklubb till mottagare av Mariestads kommuns Idrottsledarstipendium 2012.
Motiveringen till Idrottsledarstipendiet 2012:

Maria är med sin ödmjuka och kommunikativa ledarstil en förebild för barnen och ungdomarna i föreningen. Hon är skicklig på att se vilka olika krav som kan ställas på var och en så att varje ung orienterare ges
möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Trots att orientering är en ganska liten sport i vår kommun har föreningens ungdomar haft många framgångar i tävlingssammanhang tack vare stort stöd av Marias inspirerande arbete.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Idrottsledarstipendiet delas ut som belöning till idrottsledare som under året, på ett förtjänstfullt sätt, stimulerat barn och ungdomar i åldern upp till 18 år till ett utökat idrottsutövande.
Invånarna i Mariestad har haft möjlighet att nominera till Idrottsledarstipendiet 2012. En
förvaltningsövergripande arbetsgrupp har behandlat nomineringarna och enats om ett förslag till pristagare.
Kommunfullmäktige beslutade år 1987 att årligen, under perioden 1987-1991, dela ut två
idrottsledarstipendier. År 1992 ändrades beslutet till att Mariestads kommun årligen skulle
dela ut ett stipendium till en idrottsledare. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare utsett
stipendiaterna. Mot bakgrund av att kommunstyrelsen övertagit huvudmannaskapet för fritidsfrågorna åligger det kommunstyrelsens arbetsutskott att årligen utse mottagaren av idrottsledarstipendiet.
Idrottsledarstipendiet delas ut årligen i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni. Den
sammanlagda prissumman uppgår till 5 000 kronor och finansieras med medel från kommunstyrelsen till förfogande.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informationschef Christina Herthnek
Fritidschef Tomas Ekström
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 222

Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kraftprojektet

Christer Dalvik (MAP) rapporterade från sammanträde med Kraftprojektets styrgrupp
2012-05-23.
______________________________________________________

Sysselsättningsgrupp

Per Rosengren (V) rapporterade från möte med Sysselsättningsgruppen 2012-05-22.
______________________________________________________

Vindkraft Lyrestad

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte på plats i Lyrestad avseende Vindkraftpark
Lyrestad 2012-05-18.
______________________________________________________

Mariestad Handel

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med svensk handel på residenset 2012-0522.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-05-24

Anslagsdatum

2012-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-06-21

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

