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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 1

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen, Regionfullmäktige. Beslut att Västra Götalandsregionen
och kommunerna Borås, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla och Mariestad bildar ett
kommunalförbund för att tillgodose behovet av språktolkar för medlemmar.
(Dnr KS 2011/0196)
2. Fackförbundet Kommunal. Rapport, ”Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om förälder”.
3. Länsstyrelsen Västra Götaland. Rapporten ”Hur ser det ut? Jämställdhetsintegrering i
Västra Götalands läns kommuner”.
4. Mariestads kommun, tolkförmedlingen. Information om ny organisation för språktolkförmedling.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 2

Inbjudningar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Riksfärdtjänsten Sverige AB m.fl. Inbjudan till färdtjänstdagar den 20-21 mars 2012 i
Eskilstuna.
2. Kommunakuten. Inbjudan till kursen ”Tillämpning av sanktionsregler i handläggningen” den 24 januari 2012 i Stockholm.
3. Landshövdingen Västra Götalands län. Inbjudan till ”Samling för demokrati” den 27
januari 2012 i Göteborg.
4. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till Forum Västra Götaland, ”Det goda livet – för
alla?!” den 29 mars 2012 i Göteborg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 3

Beslut om närvarorätt
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att informationschef Christina Herthnek har rätt
att närvara vid dagens sammanträde.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 4

KS 2011/0346

Begäran från Biosfärsområdet om uppräkning av kommunernas
medlemsavgift
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner uppräkningen av medlemsavgiften med 15 procent för år 2012 samt att avgiften därefter indexuppräknas årligen. För Mariestads kommun
innebär det att medlemsavgiften ökar med 30 tkr för år 2012, från 203 tkr till 233 tkr.
Kostnaden tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2012. Kommunledningskontorets budget Ansvar 1051, Vht 191 10 tillförs därefter medel motsvarande indexuppräkningen.
Bakgrund
Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle konstaterar att kommunernas medlemsavgift inte har justerats sedan år 2005. För att kunna hantera löpande kostnadsökningar
önskar föreningen att kommunernas medlemsavgift höjs med 15 procent i samband med
avgiften för år 2012. Föreningen föreslår att medlemsavgiften där efter justeras via index.
Den tidigare avgiftsnivån baserades på att skapa förutsättningar för att bli ett biosfärsområde under kandidatfasen. År 2010 utsågs området till ett officiellt biosfärsområde av
UNESCO och inriktningen på arbetet bör därför anpassas till att utveckla området. Kommunledningskontoret konstater att detta är en ambitionshöjning som ligger i linje med
kommunernas ambitioner.
Under perioden 2006 – 2011 har Biosfärsområdet genererat ca 25 miljoner kronor i externa
medel och insatser för utvecklingsprojekt. Kommunernas stöd har därmed växlats upp
över elva gånger.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av Johanna MacTaggart 2011-12-06, Skapa förutsättningar för biosfärområdets framtida utveckling.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-12-12, Begäran från Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle om uppräkning av kommunernas medlemsavgift.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Johanna MacTaggart, Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Ekonom Jonas Eriksson
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 5

KS 2011/0354

Yttrande över förslag till vindbruksplan för Lidköpings kommun
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Mariestads kommun har inget att erinra mot samrådsförslag till vindbruksplan för Lidköpings kommun.
Bakgrund
Lidköpings kommun har utarbetat ett förslag till vindbruksplan. Planförslaget har remitterats till Mariestads kommun för synpunkter.
Det konstateras att förutsättningarna i Lidköpings kommun för såväl större vindkraftsetableringar (parker) som mindre grupper av verk påverkas av starkt av försvarets verksamhet
vid F7 Såtenäs. I samrådsförslaget har Lidköpings kommun föreslagit en stor restriktivitet
av etablering i skärgården och i det kustnära landskapet. Detta även om försvarsmaktens
intressen ändras och då skulle medföra möjlighet till en högre etableringsgrad. Det föreslås
även restriktivitet kring Lidköpings tätort.
Underlag för beslut
Skrivelse från Lidköpings kommun 2011-12-12, Inbjudan till samråd – Förslag till vindbruksplan, Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003
Vindbruksplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, samrådshandling
Planförslaget finns att läsa i sin helhet på www.lidkoping.se/vindbruksplan
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Lidköpings kommun)
Planeringschef Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2012-01-05

7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 6

KS 2010/0271

Motion om Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige tillstyrker motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under år 2012 utarbeta och
besluta om en handlingsplan för att upprätta en landsbygdsstrategi för Mariestads
kommun. I samband med beslut om handlingsplanen ska även frågan om organisation
och ekonomi prövas.
Bakgrund
Rune Skogsberg (C), Jan Wahn (C) samt Leif Andersson (C) har i en motion föreslagit att
en utredning startas med syfte att ta fram en landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
Den senare landbygdstrategin ska innehålla konkreta, tidsbestämda mål, vara självständig
samt kopplas till den kommunomfattande översiktsplanen.
Kommunledningskontoret föreslår att:
-

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen.

-

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under år 2012 utarbeta och
besluta om en handlingsplan för att upprätta en landsbygdsstrategi för Mariestads
kommun. I samband med beslut om handlingsplanen ska även frågan om organisation
och ekonomi prövas.

Behandling på sammanträdet
Rune Skogsberg (C) samt Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Motion inlämnad av Rune Skogsberg (C), Jan Wahn (C) samt Leif Andersson (C) 2010-11-16
om att påbörja en utredning för att ta fram förslag till en ny och modern landsbygdsstrategi.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-12-14, Motion om landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Rune Skogsberg)
(Jan Wahn)
(Leif Andersson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 7

KS 2011/0351

Samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Skaraborg och Mariestads
kommun för år 2012
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna samarbetsavtalet med NyföretagarCentrum Skaraborgs under år 2012.
Kostnaden om totalt 147 tkr finansieras med medel avsatta för 2012 års näringslivssatsningar, verksamhet 13813.
Bakgrund
NyföretagarCentrum Skaraborg är en ideell förening som fr.o.m. 2012 bedriver verksamhet
i elva kommuner i Skaraborg. Rådgivning till personer som vill starta företag och stimulera
till att fler vågar starta företag är några av föreningens uppdrag. Sedan den 1 januari 2008
finns Mariestads kommun med i samarbetet och kommunens insats har varit att finansiera
verksamheten med 147 tkr/år. Näringslivet i Mariestad har under perioden finansierat
verksamheten med motsvarande summa. För att kunna fortsätta utveckla nyföretagandet i
Skaraborg önskar föreningen fortsatt sponsring från de medverkande kommunerna och
näringslivet i Skaraborg för år 2012.
Insatsen stödjer Mariestads kommuns näringslivsprogram, insatsområde 4.1, som avser att
få fler företag och utvecklad företagsamhet i vår kommun. NyföretagarCentrum Skaraborg
har idag en bra fungerande verksamhet i de medverkande kommunerna där de bedriver
rådgivning för att stödja nyföretagandet.
Behandling på sammanträdet
Rune Skogsberg (C)tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av verksamhetsledaren vid NyföretagarCentrum Skaraborg, Kenneth
Kronqvist 2011-12-09, Information om verksamheten vid NyföretagarCentrum Skaraborg.
Förslag till samarbetsavtal mellan Mariestads kommun och NyföretagarCentrum Skaraborg.
Skrivelse upprättad av näringslivsutvecklare Mats Widhage 2011-12-20, Samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Skaraborg och Mariestads kommun för 2012 gällande sponsring.
_____________________________________________________________

NyföretagarCentrum Skaraborg
Planeringschef Kristofer Svensson
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 8

KS 2012/0001

Upprustning av lägenheter på Verkstadsgatan 4
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag kostnadsberäkna en
upprustning av lägenheterna i fastigheten på Verkstadsgatan 4.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att inventera kommunens fastighetsbestånd med syfte att undersöka om det finns lokaler som är möjliga att
ställa om till bostäder. Finns inte lämpliga lokaler inom det egna fastighetsbeståndet får
Kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheten att hyra alternativt köpa lägenheter/fastighet av privata fastighetsvärdar.
Bakgrund.
Mariestads kommun äger en fastighet på Verkstadsgatan 4 med två lägenheter varav en är
uthyrd. Byggnaden är i dåligt skick och borde rivas.
Socialförvaltningen har behov av lägenheter för att flytta ut hyresgäster från gruppboende
på Krontorpsvägen 17. Vid utflyttning skapas utrymme för att flytta hem vårdtagare som är
placerade i externa behandlingshem. Detta skulle minska kommunens kostnader med avsevärda belopp.
De två lägenheterna skulle kunna hyras ut till socialförvaltningen under förutsättning att
nuvarande hyresgäst erbjuds ett annat boende samt att en befogad upprustning av lägenheterna genomförs. Kostnaden för upprustningen kan uppgå till allt mellan 50 tkr och 500 tkr
beroende på ambitionsnivå och avskrivningstid. Tekniska förvaltningens budget rymmer
dock inte några medel för upprustning av byggnaden. Tekniska förvaltningen anser därför
att eventuella upprustningskostnader ska täckas av socialförvaltningen, lämpligen genom
reglering vid hyressättningen.
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om fortsatt handläggning av
ärendet.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-12-19, Upprustning av lägenhet, Verkstadsgatan 4.
_____________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
T.f. tekniska chefen Leif Andersson
T.f. socialchefen Elisabeth Olsson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 9

KS 2012/0002

Samarbetsavtal med KKAB avseende hantering av aska
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samarbetsavtal gällande omhändertagande av
aska mellan Mariestads kommun och KKAB.
Bakgrund
Det har tidigare funnits ett avtal mellan Mariestads kommun och Katrinefors Kraftvärme AB om

mottagande av aska från KKAB:s förbränningsanläggning. Då den tidigare överenskommelsen löpte ut år 2004 tecknades inget nytt avtal, parterna har sedan dess samarbetat enligt
det tidigare avtalet.
Kommunchefen, avfallschefen och KKAB:s driftchef har under hösten arbetat fram ett
förslag till nytt avtal mellan parterna. Avtalet anger ett årspris om 2 500 tkr för kommunens
mottagande av askan, till skillnad mot tidigare avtal mellan kommunen och KKAB som
baserades på en debitering om 153 kr per mottaget ton aska. Avtalet innehåller även en
förbindelse för KKAB att leverera hela verkets produktion av aska så länge som kommunen har behov av och tillstånd för askan som material för deponins sluttäckning. Då deponin är sluttäckt anges att kommunen har för avsikt att tillhandahålla en deponi för aska.
Arbetet med att anlägga och få tillstånd till en askdeponi bör inledas i god tid innan sluttäckningen är klar, en 5-års period anses relevant för detta.
Förhållandena rörande produktion och mottagande av aska har förändrats över tiden. Sedan år 2004 har KKAB:s produktion av aska i det närmaste tredubblats beroende på sammansättningen av returpappersmassa i pappersbruket samt i viss mån produktionsökning.
Kommunen har sedan år 2008 försökt att få askan godkänd som sluttäckningsmaterial.
Arbetet kommer att avslutas under försommaren år 2012 då resultaten lämnas för bedömning till Länsstyrelsen. I och med utsikterna att askan kan komma att användas för att sluttäcka deponin har avfallsavdelningen och därigenom Mariestads kommun ett stort intresse
av att säkerställa leverans av och tillgång till aska. Det föreslagna samarbetsavtalet säkerställer kommunens behov av sluttäckningsmaterial och garanterar KKAB ett förhållandevis
enkelt sätt att avsätta sin aska till en rimlig kostnad.
Alternativ till material för deponins sluttäckning är att samla schakt- och fyllnadsmassor
från olika leverantörer och inköp av jungfruliga råvaror. Det är beaktansvärda mängder
som åtgår då 20 ha återstår att sluttäcka.
Avfallsavdelningen och kommunchef Lars Arvidsson föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal gällande omhändertagande av aska mellan
kommunen och KKAB.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 9 (forts.)
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) yrkar att kontraktet ska kompletteras med en årlig uppräkning av
KPI, uppräkningen ska dock inte vara 100 procent av KPI.
Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt Per Rosengrens (V) förslag.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt avfallschefen Annika Kjellkvist
2011-12-08, Affärsuppgörelse mellan Mariestads kommun och KKAB.
Förslag till samarbetsavtal gällande omhändertagande av aska upprättat 2011-12-08 av
kommunchef Lars Arvidsson, driftchef KKAB Johan Nilsson och avfallschef Annika
Kjellkvist.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Avfallschef Annika Kjellkvist)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 10

KS 2012/0009

Information: Den hållbara skolresan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Den Hållbara skolresan är ett projekt som har genomförts i samarbete mellan Mariestads
och Skövde kommuner samt Trafikverket. Projektet har drivits av en arbetsgrupp bestående av rektorer från respektive skola, skolskjutshandläggare/GIS-samordnare, trafikingenjör,
trafikinformatör samt Trafikverket. Planarkitekt och fastighetschef har varit informerade.
Projektet har kartlagt resvanor hos elever, föräldrar och personal på två utvalda skolor i
Mariestad och tre i Skövde. Utöver enkätundersökning har trafikinformatören mätt trafiken
utanför skolorna, antal fordon och hastigheter. Eleverna har även kartlagt sin egen skolväg.
Kartläggningen innefattade även en översyn av trafiken utanför skolor vid skolstart samt
elevernas skolväg.
Syftet med projektet har varit att minska biltrafiken vid skolorna för en tryggare trafikmiljö,
minskad miljöbelastning, ökad tillgänglighet samt ökad fysisk aktivitet. Trafikinformatör
Eva Gunnarsson informerar om projektet på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Trafikverket, Den Hållbara Skolresan. Nulägesbeskrivning av resande till och från skolan
2011, Mariestads kommun och Skövde kommun inom samverkansprojektet KUSTOM.
_____________________________________________________________

Trafikinformatör Eva Gunnarsson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 11

KS 2011/0272

Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till idrottspolitiskt program för Mariestads
kommun.
Bakgrund
Efter en lång process beslutade kommunfullmäktige 2008-03-31 att anta ett förslag till idrottspolitiskt program för Mariestad. Fritidschefen, med bistånd av kommunsekreteraren,
har under våren 2011 arbetat med att revidera programmet. Kommunsekreteraren informerade om det pågående arbetet vid arbetsutskottets sammanträde 2011-06-08. Arbetsutskottet ställde sig positiva till fritidschefens initiativ att revidera det idrottspolitiska programmet.
Syftet med det idrottspolitiska programmet är att åstadkomma ett långsiktigt samarbete
mellan kommunen och idrottsrörelsen för att stärka och utveckla idrottsverksamheten för
barn och ungdomar. En grundläggande förutsättning för samarbetet är att idrottens verksamhet bedrivs i enlighet med Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”, antaget av Riksidrottsförbundet 2009.
I det reviderade förslaget till idrottspolitiskt program framgår tydligt att Mariestads kommun prioriterar barn- och ungdomsidrott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-1-12 att remittera det reviderade idrottspolitiska programmet till Idrottsalliansen samt de politiska partierna. Remissvar har inkommit
från Folkpartiet liberalerna som ställer sig bakom förslaget. Idrottsalliansen har informerats
om förslaget vid ett stormöte men något yttrande har inte inkommit från alliansen.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Förslag till reviderat ”Idrottspolitiskt program, Mariestads kommun”
Remissyttrande från Folkpartiet liberalerna 2011-11-20.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Idrottsalliansen)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 12

KS 2010/0241

Beslut om finansiering av projektering för vindkraft på Bångahagen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att fortsatt utreda och genomföra projektet
med vindkraft på Bångahagen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för projektering och detaljplanearbete för
vindkraftverk på Bångahagen finansieras med medel från investeringsprojekt 2412
”Fastighetsinvesteringar”. Kostnaden beräknas uppgå till 1 000 tkr varav Mariehus
medfinansierar del av kostnaden enligt tidigare överenskommelse.
Johan Abrahamsson (M) samt Rune Skogsberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden
Bakgrund.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2011-10-21 ärendet ”Vindkraft Bångahagen –
Inriktningsbeslut och planuppdrag”. Arbetsutskottet beslutade att projektering av förfrågningsunderlag för upphandling skulle genomföras. I beslutsunderlaget framgår dock inte
vilket investeringsprojekt som skulle finansiera projekteringen.
Tekniska förvaltningen föreslår att projekteringskostnaden, inklusive kostnader för detaljplanearbete, finansieras genom ianspråktagande av medel från projekt 2412 ”Fastighetsinvesteringar”. Kostnaden beräknas uppgå till 1 000 tkr. Projektet är ett samfinansierat mellan Mariestads kommun och Mariehus.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) yrkar att MTEAB ska gå in som ett tredje part i projektet. Om
MTEAB inte går in som en tredje part yrkar Abrahamson att hela projektet avslutas.
Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att
MTEAB ska gå in som ett tredje part i projekteringsfasen.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt Per Rosengrens (V) yrkande.
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Underlag för beslut
Skrivelse upprättat av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-12-19, Vindkraft på Bångahagen. Beslut om finansiering av projektering.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(T.f. tekniska chefen Leif Andersson)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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KS 2012/0003

Folkhälsorådets verksamhetsplan 2012
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att tydliggöra hur
organisatoriska förändringar inom socialförvaltningen påverkar verksamhetsplanen.
Bakgrund
Mariestads folkhälsoråd antog den 2011-12-09 förslaget till reviderad verksamhetsplan för
år 2012. Verksamhetsplanen anger inriktning för prioriteringar av folkhälsoarbetet i kommunen.
Folkhälsoarbetet i Mariestads kommun är riktat till hela befolkningen men målgruppen
barn och ungdomar med inriktning mot psykisk hälsa prioriteras i det långsiktigtiga folkhälsoarbetet. Folkhälsorådet framhåller vikten av tidiga insatser till barn och ungdomar och
viktiga arenor för detta arbete är familjecentralen, ungdomsmottagningen, grundskolan och
förskolan.
Folkhälsoarbetets målsättning är att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. I detta arbete samverkar
kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg genom folkhälsorådet. Ett
nytt avtal om lokalt folkhälsoarbete har tecknats mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och
Mariestads kommun för åren 2012 t.o.m. 2015.
Med utgångspunkt i kommunens vision 2030 och den nationella målsättningen för folkhälsoarbetet är målet för folkhälsoarbetet i Mariestads kommun: Friska och trygga kommuninvånare med den bästa livskvalitén.
Folkhälsopolitisk policy i Västra Götalandsregionen lyfter fram sex folkhälsoutmaningar.
Folkhälsorådet har valt att prioritera följande tre av dessa utmaningar:
-

Jämlika och jämställda livsvillkor

-

Trygga och goda uppväxtvillkor

-

Goda levnadsvanor

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg har ett gemensamt övergripande mål att Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige 2020. Folkhälsorådet har beslutat att Mariestads
kommun ska verka för att ”Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige 2020” genom
en god folkhälsa för invånarna i Mariestads kommun.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2011-12-09, Mariestads folkhälsoråds verksamhetsplan.
Justerandes signatur
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Förslag till verksamhetsplan för folkhälsorådet 2012.
_____________________________________________________________

Folkhälsorådet
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KS 2011/0183

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknadsenheten och kostenheten överförs
från kommunledningskontorets försörjningsenhet till barn- och utbildningsförvaltningen. De medel som är budgeterade för verksamheterna år 2012 ska överföras till
barn- och utbildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att badverksamheten, badhuset samt utomhusbassängen
på Ekudden, överförs från kommunledningskontorets försörjningsenhet till tekniska
förvaltningen, fastighetsenheten. De medel som är budgeterade för verksamheten år
2012 ska överföras till tekniska nämnden.
Bakgrund:
Kommunchefen och personalchefen har utarbetat ett förslag till förändrad organisatorisk
tillhörighet för arbetsmarknadsenheten (AME), kostverksamheten och badet. Förslaget innebär att försörjningsenheten i praktiken upphör som organisatorisk enhet. De berörda
verksamheterna ska, liksom tidigare, ha till uppgift att ge övriga kommunala verksamheterna samt externa kunder service inom sina respektive kompetensområden.
Avsikten med förändringarna är att skapa en organisation där helheten betonas med ett optimalt resursutnyttjande av befintlig kompetens. Det kan bl.a. innebära att knyta ihop verksamheter organisatoriskt för att skapa bättre förutsättningar för samverkan och resultat.
Förslaget innebär att arbetsmarknadsenheten och kostenheten överförs från kommunledningskontorets försörjningsenhet till barn och utbildningsförvaltningen samt att badverksamheten överförs från försörjningsenheten till fastighetsenheten.
Arbetsutskottet informerades om förslaget 2011-06-08. En förändrad organisatorisk tillhörighet enligt förlaget förutsätter att kommunfullmäktige tillstyrker förändringen. Arbetsutskottet beslutade därför 2011-09-28 att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden för synpunkter.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-12-15 att lämna följande synpunkter på förslaget:
-

Nämnden saknar en djupare analys från förslagslämnarna om vad den föreslagna organisationsförändringen innebär. Detta försvårar möjligheten att yttra sig. En förutsättning för att AME och kostverksamheten överförs till barn- och utbildningsnämnden är
att drifttillskott följer med och att inga underskott finns som ska täckas av barn- och
utbildningsnämndens redan ansträngda budget.
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-

Enligt förslaget skapar omorganisationen ett optimalt resursutnyttjande av befintlig
kompetens. I avsaknad av underlag är det svårt att ha synpunkter.

-

Med AME kan barn- och utbildningsnämnden se samordningsfördelar gällande organisation och ekonomi om verksamheten förs över till barn- och utbildning.

Tekniska nämnden beslutade 2011-11-29 att lämna följande synpunkter på förslaget:
-

Organisatoriskt har nämnden inte något att erinra mot kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2011-09-28, att flytta badverksamheten från försörjningsenheten till tekniska förvaltningens fastighetsavdelning.

-

Ekonomiskt ser nämnden ett stort behov av investeringar i badverksamheten och förutsätter att erforderliga medel tillskjuts i samband med ett eventuellt övertagande.

Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2011-05-23, Förslag till ny organisatorisk tillhörighet för Arbetsmarknadsenheten (AME),
Kostverksamheten, Tolkförmedlingen och Badet.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-12-15 § 151, Synpunkter angående organisatorisk tillhörighet för arbetsmarknadsenheten och kostverksamheten.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2011-11-29 § 169, Badverksamhetens organisationstillhörighet i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-11-02, Badverksamhetens
organisationstillhörighet
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Tekniska nämnden)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Arbetsmarknadschef Tord Forsell)
(Kostchef Anne-Christine Gustavsson)
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KS 2011/0290

Skolstrukturutredningen steg 1, Beslut om investering för anpassning
av lokaler på Marieholmsskolan
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Ett beslut som innebär att skolverksamhet, helt eller delvis, flyttas från skolverksamhet
till en annan är ett beslut som barn- och utbildningsnämnden äger rätt att fatta inom
ramen för nämndens förvaltningsuppdrag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anslå totalt 23,5 miljoner kronor, inklusive projektering, för en ombyggnation av Marieholmsskolan till förskola. Barn- och utbildningsnämnden ska inarbeta de drift- och kapitalkostnader som uppstår med anledning av
investeringen i budget för år 2013.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-11-10 att föreslå kommunfullmäktige att
komvux verksamhet flyttas till Vadsboskolan samt att Marieholmsskolan byggs om till förskola.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-11-21 att föreslå kommunfullmäktige besluta om ett investeringstak på 25, 2 miljoner kronor. Investeringen skulle innefatta anpassning av lokaler för komvux på Vadsboskolan samt köp av paviljonger och ombyggnation
av Marieholmsskolan till förskola. Nämnden beslutade även att investeringskostnaden för
inventarier till fyra förskoleavdelningar på Marieholmsskolan, totalt 2,5 miljoner kronor,
hänskjuts till år 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-11-23 att återremittera ärendet för att
kompletteras med de ekonomiska konsekvenserna av barn- och utbildningsnämndens beslut för anpassningen och ombyggnationen av Marieholmsskolan och Vadsboskolan. Ärendet ska även kompletteras med en redovisning av kommunens totala kostnader för anpassningen och ombyggnationen. Arbetsutskottet ställde sig dock positiva till projektet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett nytt förslag som överensstämmer med
det tak som nämnden satt för investeringen. I det tidigare förslaget används enbart 57 procent av Marieholms yta för förskola, resterade ytor var oanvända. Genom att låta delar av
komvux verksamhet vara kvar i de lokalytor som inte utnyttjas av förskoleverksamheten
försvinner behovet av att utnyttja paviljongen samt anpassningen av lokaler på Vadsboskolan. Detta innebär att investeringskostnaden minskar med 5,2 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-12-15:
-

Att inte köpa/hyra paviljongen vid Vadsboskolan.

-

Att inte avsätta medel för anpassning av Vadsboskolans lokaler då komvux flyttar delar
av sin verksamhet från Marieholmsskolan till Vadsboskolan.
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-

Om ett investeringstak på 20 mnkr för ombyggnationen av Marieholmsskolan till åtta
förskoleavdelningar.

Ärendet förs vidare till kommunfullmäktige mot bakgrund av att de kostnader som förslaget för med sig inte har tagits med i kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2012
(Kf § 81/2011).
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) samt Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut med justeringen att kostnaden för
ombyggnationen får uppgå till totalt 23,5 miljoner.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-12-15 § 146, Skolstrukturutredning – konsekvenser investeringstak
Skrivelse upprättad av grundskolechef Hans Klingvall samt ekonom Ulf Jansson 2011-1207, Konsekvenser av nämndens beslut att sätta ett investeringstak för etapp 1 på 25,2 mnkr
för ombyggnad av Marieholmsskolan till förskola.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-11-10 § 133, Skolstrukturutredningen, inklusive reservation från Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-11-21 § 140, Skolstrukturutredningen – steg 1.
Skrivelse upprättad av grundskolechef Hans Klingvall samt ekonom Ulf Jansson 2011-1121, Flytt av komvux till Vadsboskolan och ombyggnad av Marieholmsskolan till förskola.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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KS 2011/0270

Yttrande över Betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal
verksamhet
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar följande synpunkter på betänkandet ”Spara i goda
tider - för en stabil kommunal verksamhet”, SOU 2011:59:
Mariestads kommun anser att det är positivt att det nuvarande balanskravet görs mer flexibelt. Därmed ställer sig Mariestads kommun positiv till utredningens förslag om möjlighet
till lokal resultatutjämningsreserv för att möta konjunkturvariationer.
Däremot anser Mariestads kommun att förslaget om en central kommunstabiliseringsfond
inte ska genomföras. Skälet är att det innebär ett för stort ingrepp i den kommunala självstyrelsen och att det är bättre att i stället anpassa nivån på de generella statsbidragen.
Bakgrund
Finansdepartementet har utarbetat betänkandet ”Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet”, SOU 2011:59. Betänkandet har skickats ut på remiss och Mariestads
kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Utredningens uppdrag har varit att analysera de kommunala finansernas konjunkturkänslighet samt att lämna förslag på hur eventuella procykliska variationer i kommuners och
landstings verksamhet kan förebyggas. När det gäller förslagen finns följande två huvudinriktningar:
-

Att föreslå förändringar i regelverket för kommunernas och landstingens ekonomiska
förvaltning och redovisning samt

-

Att utreda förutsättningarna för att införa en kommunstabiliseringsfond.

Av direktivet framgår att uppdraget bl.a. utgår från följande problembeskrivning och frågeställningar: Finns det en risk att kommuner och landsting agerar procykliskt bl.a. till följd av
det kommunala balanskravet och därmed förstärker konjunktursvängningarna i samhällsekonomin? Har kommuner och landsting tillräckligt starka incitament att själva klara av sin
ekonomi framför att i stället begära stöd från staten när det blir dåliga tider? Behövs ett regelbaserat stabiliseringssystem som ”tar hand” om konjunkturvariationer, så att överväganden om statsbidragsnivån ska kunna ske utifrån andra grunder än de konjunkturmässiga?
De förslag som utredningen presenterar syftar till att förbättra förutsättningarna för en
kommunal verksamhet som är stabil över konjunkturcykeln. Förslagen innebär i korthet
följande:
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-

En möjlighet tillskapas för kommuner och landsting att under vissa förutsättningar
bygga upp en lokal resultatutjämningsreserv som kan tas i anspråk för att klara balanskravet när intäktsutvecklingen är svag.

-

Ett krav införs på kommuner och landsting att besluta om föreskrifter för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt att utveckla den ekonomiska
analysen i årsredovisningen, bl.a. genom en utvärdering av den ekonomiska ställningen.

-

Ett stabiliseringssystem för intäkterna i kommuner och landsting införs, vilket innefattar en kommunstabiliseringsfond (KSF) samt stabiliseringsbidrag och stabiliseringsavgifter.

Förslagen beräknas kunna träda i kraft 2013.
Underlag för beslut
Betänkandet ”Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet”, SOU 2011:59.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2011-12-19, Remissyttrande: Betänkandet
Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59.
_____________________________________________________________

Finansdepartementet
Ekonomichef Maria Vaziri
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Aktuell information & rapporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förvaltningsledningar
Kommunchef Lars Arvidsson informerar om förändringar på chefsbefattningar inom tekniska förvaltningen och socialförvaltningen.
_____________________________________________________________

Kv. Kornet
Kommunchef Lars Arvidsson informerar om att de tilltänkta köparna av kv. Kornet beslutade sig för att inte underteckna avtalet. Diskussion pågår dock fortfarande med Spendrups
om etablering på fastigheten.
_____________________________________________________________

Projekt Kraftsamling
Christer Dalvik (MAP) informerar om att projekt Kraftsamling har beviljats EU-stöd om
12,8 miljoner. Denna finansiering innebär att projektet kan avsätta 6,8 miljoner kronor årligen fram till sommaren 2014 för åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.
Projektet i sig kommer att medföra 6-7 nya arbetstillfällen.
_____________________________________________________________
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