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Kommunstyrelsen
Ks § 193

KS 2012/0283

Revisorernas övergripande granskning 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska årligen granskas av revisorerna för att ge
fullmäktige tillräckligt underlag till prövningen av ansvarsfrihet. Revisorerna har i år beslutat
att göra en övergripande granskning av kommunstyrelsen och några av kommunens nämnder. Syftet med en övergripande granskning är att revisorerna ska bedöma om styrelsen eller
nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten har god struktur och om det finns inbyggda kontroller i arbetet.
Den övergripande granskningen 2012 genomförs genom att kommunstyrelsen och de olika
nämnderna träffar de förtroendevalda revisorerna och dess biträde från KPMG för att utifrån ett antal frågeställningar diskutera styrelsens/nämndens former för styrning och ledning samt andra aktuella frågor i styrelsens/nämndens verksamhet.
Revisorerna har sammanställt ett antal frågeställningar som kommunstyrelsen har att diskutera och besvara inför mötet. Frågeställningarna bygger på kommunstyrelsens övergripande
uppgift att leda och samordna kommunens förvaltning och syftar till att på en övergripande
nivå ge svar på följande frågeställningar:
-

Är kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt?

-

Har kommunen ett system för att säkerställa en god intern kontroll?

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-04 att utse Johan Abrahamsson (M) och Marianne
Kjellquist (S) att i samråd med kommunledningskontoret svara på de frågeställningar som
revisorerna ställt om kommunstyrelsens övergripande uppgift att leda och samordna kommunens förvaltning.
Underlag för beslut

Kallelse till övergripande granskning 2012, KPMG 2012-09-25.
Kommunstyrelsens svar på revisorernas frågeställningar i dokumentet ”Årlig granskning i
Mariestads kommun 2012, kommunstyrelsens lednings- och styrfunktioner
______________________________________________________
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Gemensamt projekt för att skapa en Exportmogen (turism)
destination inom Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att delta i det gemensamma projektet under perioden 1 januari 2013 t.o.m. 31 december 2014 för att påbörja arbetet att utveckla Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle till en Exportmogen destination.
2. För projektet anslås totalt 720 tkr per år varav Mariestads kommun svarar för en tredjedel (240 tkr) av denna kostnad.
3. Finansiering av Mariestads kommuns del av projektkostnaden hanteras enligt följande:
-

40 tkr finansieras genom tidigare anslagna pengar för projektet ”Ekoturismdestination”. Ansvar 1051, vht 191 10.

-

50 tkr finansieras inom ramen för kommunstyrelsens arbete med tursimstrategiskt
arbete. Ansvar 1051, vht 138 16.

-

Resterande belopp, 150 tkr per år, tillskjuts till projektet från kommunens centrala
medel.

4. Projektet ska samordnas av Biosfärskontoret men kräver ett mycket aktivt deltagande
av kommunerna och Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB. Utöver ovanstående
finansiering förutsätts att direkta personella resurser motsvarande 50 procent av en befintlig tjänst avsätts i projektet. Därutöver kommer det att krävas att andra av kommunens anställda kan komma att engageras i projektet, exempelvis inom områdena planering, kommunalteknik, kultur, kommunikation m.m.
5. Frågor kring kompletterande finansiering (medfinansiering) för att genomföra projektplanen hanteras i särskild ordning.
6. Arbetsutskottets beslut gäller under förutsättning att Lidköpings kommun och Götene
kommun fattar ett likalydande beslut.
Bakgrund

Under del av åren 2011 och 2012 har Götene kommun, Lidköpings kommun, Mariestads
kommun, Destination Läckö-Kinnekulle AB tillsammans med Biosfärskontoret utrett förutsättningarna för att skapa en s.k. Exportmogen destination för besöksnäringen inom Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Om området skulle lyckas bli en exportmogen destination kommer det att medföra positiva effekter på näringslivsutveckling, sysselsättning, självkänsla och stolthet inom det geografiska området som definieras som Vänerskärsgården med Kinnekulle.
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Utredningsarbetet har bland annat omfattat att utarbeta förstudie om ”Möjligheten för Vänerskärgården med Kinnekulle att utvecklas till en exportmogen destination”. Med stöd av
Företaget Svedest AB och Västsvenska turistrådet (VTR) har en s.k. diagnos genomförts av
Biosfärsområdets potential att utvecklas till en exportmogen destination.
Utredningsarbetet visar samfällt att det geografiska området som omfattas av Vänerskärgården med Kinnekulle har potential att utvecklas till en exportmogen destination, men för att
nå detta krävs att vissa viktiga processer och förutsättningar tydliggörs. Dessa är bland annat: Färdigställa en gemensam vision och målbild (för besöksnäringen), ta del av VTR:s
strukturkapital och resurser, fördjupad samverkan mellan Destination Läckö-Kinnekulle
AB, Mariestads kommun och Biosfärskontoret.
I syfte att strukturera och påbörja arbetet för att skapa en Exportmogen destination inom
Biosfärsområdet föreslås därför att ett gemensamt projekt drivs under åren 2013 och 2014
mellan de berörda parterna. Projektet mot exportmognad är ett följdprojekt till det pågående Ekoturismprojektet som löper ut under 2012.
Kostanden för projektledare och samordning uppgår till ca 720 tkr per år och utöver detta
behövs kompletterande finansiering för vissa aktiviteter. Denna finansiering ska i första
hand ske via externa parter och finansieringsprogram.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP), Nils Farken (MP) samt Marianne Kjellquist (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-09-16, Gemensamt projekt
för att skapa en Exportmogen (turism) destination inom Biosfärsområdet Vänerskärgården
med Kinnekulle
Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, projektbeskrivning, ”Biosfärsområdet
exportmogen destination, september 2012
Svensk destinationsutveckling 2012-03-25, Rapport från diagnos genomförd som workshop
i Biosfärsområdet 27-28 februari 2012.
Hushällningssällskapet, förstudie 2011-09-01, ”Möjligheten för Vänerskärgården med Kinnekulle att utvecklas till en exportmogen destination”.
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Expedieras till:
Kommunstyrelsen i Lidköpings kommun
Kommunstyrelsen i Götene kommun
Planeringschef Kristofer Svensson
Ekonom Jonas Eriksson
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Motion om att införa medborgardialog i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunfullmäktige konstaterar att Mariestads kommun redan idag arbetar med medborgardialog.
Skäl för beslutet
Att införa en strukturerad medborgardialog kräver omfattande resurser. Det finns för närvarande inte förutsättningar att tillskjuta/omfördela resurser för att genomföra motionärernas förslag.
Jan Hallström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Leif Jonegård (FP), Annika Jödahl (FP), Annika Käll (FP), Christer Svanström (FP), Maria
Hagman (FP) samt Jan Hallström (FP) har inkommit med en motion i vilken de föreslår att
Mariestads kommun ska börja arbeta med medborgardialog.
Kommunledningskontoret har upprättat en övergripande beskrivning av förutsättningarna
för att införa medborgardialog i Mariestads kommun. Det kan dock tilläggas att Mariestads
kommun redan idag arbetar med ett flertal av de aktiviteter som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) definierar som medborgardialog. Skrivelsen innefattar bl.a.
-

SKL:s beskrivning av begreppet medborgardialog

-

Exempel på alternativa former för medborgardialog

-

Principer för medborgardialog

-

Vinster och risker med medborgardialog

-

Förutsättningar för att inrätta medborgardialog i Mariestads kommun.

-

Tidigare beslut om medborgardialoger i Mariestads kommun.

Kommunledningskontoret vill uppmärksamma kommunfullmäktige på att ett eventuellt beslut om att införa en systematisk medborgardialog i Mariestads kommun förutsätter att
kommunen är beredd att uppfylla SKL:s principer för medborgardialog. Det innefattar
bland annat att kommunfullmäktige beslutar om att tillskjuta tillräckliga ekonomiska och
personella resurser för att bedriva arbetet.
Vidare kommer arbetet med att etablera en systematisk medborgardialog kräva att ett stort
antal förtroendevalda och tjänstemän avsätter tillräckligt med tid för att diskutera och fastställa principerna för arbetet.
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Då begreppet ”Medborgardialog” är ett samlingsnamn för ett tjugotal olika dialogalternativ
krävs att förtroendevalda i Mariestads kommun fastställer vilken form av medborgardialog
som ska införas.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Jan Hallström (FP) tillstyrker motionen och yrkar att en arbetsgrupp tillsätts för att utarbeta
ett förslag till hur medborgardialogen ska införas i Mariestads kommun.
Per Rosengren (V), Marianne Kjellquist (S), Björn Fagerlund (M) samt Nils Farken (MP)
tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

Motion från Leif Jonegård (FP), Annika Jödahl (FP), Annika Käll (FP), Christer Svanström
(FP), Maria Hagman (FP) samt Jan Hallström (FP) om att Mariestads kommun ska börja
arbeta med medborgardialog.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2012-09-17, Motion om att införa medborgardialog i Mariestads kommun,
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Leif Jonegård)
(Annika Jödahl)
(Annika Käll)
(Christer Svanström)
(Maria Hagman)
(Jan Hallström)
(Administrative chefen Ola Blomberg)
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Revidering av kommunstyrelsens reglemente
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Per Rosengren (V) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-28 att revidera kommunstyrelsens reglemente. Revideringen avsåg uppdrag och arbetstid för kommunstyrelsens förste vice ordförande, antal
kommunalråd och arbetstid för kommunstyrelsens ordförande.
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente. Den föreslagna revideringen är bl.a. en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut
2012-05-28 samt fullmäktiges beslut 2012-09-24 om förändrade arvoden till oppositionsrådet samt kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. I samband med detta föreslås även vissa
redaktionella förändringar samt förändringar med anledning av verksamhet som flyttats till
andra nämnder.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
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Utsortering av matavfall i kommunens hushåll
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att införa matavfallssortering för hushållen i
Mariestads kommun. Målsättningen är att matavfallssorteringen för hushållen ska vara
genomförd senast år 2015.
2. Kommunstyrelsen ger avfallsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av matavfallssortering för hushållen. Utredningen ska bl.a. innefatta val av insamlingsmetod som kan hantera insamling av matavfall och återvinningsmaterial vid
hushållens och verksamheternas fastigheter. I utredningen ska hänsyn tas till den nationella avfallsutredningens resultat. Utredningen ska ske i samverkan med miljö- och
byggnadsförvaltningen.
Avfallsavdelningen ska även utreda förutsättningarna för att använda avfallskvarnar för
att ta hand om matavfallet. Utredning ska innefatta en studie av kommunens avloppsnät för att se om det är möjligt att använda avfallskvarnar
3. Beslut om att införa matavfallssortering för hushållen i Mariestads kommun ska fattas
av kommunfullmäktige efter genomförd utredning.
Bakgrund

Mariestad och Gullspångs kommuner har i Renhållningsordningen beslutat om matavfallsutsortering för kommunernas egna verksamheter. Beslut om att införa utsortering av matavfall för hushållen i kommunerna ingår dock inte i Renhållningsordningen . Innan avfallsavdelningen går vidare i arbetet med att införa matavfallsutsortering för hushållen bör det finnas ett beslut från respektive kommun att matavfallsutsortering för hushållen ska införas.
Avfallsavdelningen önskar även dialog med och beslut från nämnden om vilken insamlingsmetod som kommunerna vill tillämpa.
Avfallsnämnden och avfallsavdelningen med representanter från tekniska nämnden, kommunstyrelserna och utvecklingsavdelningen var 2012-03-29 på studiebesök hos Eskilstuna Miljö
och Energi och studerade optisk sopsortering. Nämnden har även tagit del av information
från AÖS:s avseende införande av två sopkärl för utsortering och insamling av matavfall.
Regeringens avfallsutredning presenterades i sin helhet 2012-09-03. Utredningen föreslår att
ansvaret för att samla in förpackningsmaterial kommer att läggas ut mer på kommunerna.
Det är ett avgörande inspel för val av insamlingsmetod i framtiden.
I den Nationella avfallsplanen från Naturvårdsverket framhåller att: Senast år 2018 ska minst
50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara.
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Avfallsnämnden beslutade 2012-05-29 att föreslå kommunstyrelserna i Mariestad och Gullspångs kommuner att besluta att matavfallsutsortering för kommunens hushåll ska införas
och vara genomförd under 2016.
Under förutsättning att ovanstående beslut fattas i respektive kommunstyrelse, gav avfallsnämnden i uppdrag till avfallsavdelningen att presentera ett beslutsunderlag för införandet
av en insamlingsmetod som kan hantera insamling av matavfall och återvinningsmaterial vid
hushållens och verksamheternas fastigheter. I utredningen ska hänsyn tas till den nationella
avfallsutredningens resultat.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med följande ändringar och
tillägg:
-

Målsättningen när matavfallssorteringen för hushållen ska vara genomförd ändras från
år senast år 2015.

-

Avfallsavdelningens utredning av förutsättningarna för att införa matavfallssortering
för hushållen i Mariestads kommun ska ske i samverkan med miljö- och byggnadsförvaltningen.

-

Avfallsavdelningen ska även utreda förutsättningarna för att använda avfallskvarnar för
att ta hand om matavfallet. Utredning ska innefatta en studie av kommunens avloppsnät för att se om det är möjligt att använda avfallskvarnar

Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) yrkar att avfallsavdelningens utredning av förutsättningarna för att
införa matavfallssortering för hushållen i Mariestads kommun ska ske i samverkan med miljö- och byggnadsförvaltningen.
Per Rosengren (V) yrkar att målsättningen ska vara att matavfallssorteringen för hushållen
ska vara genomförd senast år 2015.
Nils Farken (MP) samt Björn Fagerlund (M) tillstyrker Christer Dalviks (MAP) och Per Rosengrens förslag.
Jan Hallström (FP) yrkar att avfallsavdelningen även ska utreda förutsättningarna för att använda avfallskvarnar för att ta hand om matavfallet. Utredning ska innefatta en studie av
kommunens avloppsnät för att se om det är möjligt att använda avfallskvarnar.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Christer Dalviks (MAP) förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Per Rosengrens (V) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Jan Hallströms (FP) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2012-05-29 § 21, Utsortering av matavfall
______________________________________________________
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Avfallsnämnden
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KS 2012/0282

Utredning av förutsättningarna för långsiktig arkivering av digital
information
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för en
långsiktig lösning för arkivering av digital information. Kommunarkivarien ska vara sammankallande i arbetsgruppen.
För att arbetsgruppen ska kunna utföra sitt uppdrag optimalt krävs att samtliga MTGkommuner avsätter personella resurser från berörda verksamheter.
Bakgrund

Kommunens arkivmyndighet, genom kommunstyrelsen, är ansvarig och skyldig att ta emot
arkivmaterial från verksamhetssystem när behov föreligger. I takt med att kraven på att ta
om hand större datamängder för bevarande ökar har även behovet av en kommunövergripande insatser för att hitta en långsiktig lösning på E-arkivering ökat.
För att hitta formerna för detta arbete föreslår kommunarkivarien att en arbetsgrupp snarast
tillsätts inom MTG med uppgift att utreda hur denna information ska omhändertas på ett
arkivgodkänt sätt utan att vara beroende av de gamla programvarorna. I arbetsgruppen bör
IT-avdelningen, kommunarkivet och respektive verksamhet ingå. En likalydande skrivelse
har därför skickats till de övriga två MTG-kommunerna.
Arbetsgruppen ska, i samarbete med kommunernas myndigheter, inventera samtliga system
där data behöver tas om hand. Arbetsgruppens uppgift blir att utreda val av teknik för att ta
hand om och arkivera informationen samt kostnadsbeskriva de åtgärder som krävs för att få
tillstånd en säker hantering och undvika beroende av leverantörernas programvaror. Arbetsgruppen ska även lämna förslag på kostnadsfördelning mellan de kommunala myndigheterna och arkivmyndigheterna för att ta hand om information som ska lagras digitalt.
Exempel på aktuella verksamhetssystem i Mariestads kommun som innehåller gammal data
är ekonomisystemen Raindance och Aditro Economa. Skälet till att dessa system hålls ”rullande” är att kommunen behöver ha tillgång till data minst under den tid som bokföringslagen
stipulerar d.v.s. 10 år.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av kommunarkivarie Jan-Christer Wahlbäck 2012-09-24, Arkivering av
data i verksamhetssystem.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelserna i Töreboda och Gullspångs kommuner
Kommunarkivarie Jan-Christer Wahlbäck
T.f. IT-chef Stefan Rydbjer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-01

Sida 13

Kommunstyrelsen
Ks § 199

KS 2012/0284

Dispens från utskriftskrav av journalanteckningar i Procapitas
datasystem – Patientjournaler HSL
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att socialnämndens verksamhet inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård undantas från kravet på utskrift av journalanteckningar på papper i avvaktan på digital lagring i ett framtida e-arkiv.
Bakgrund

Inom den kommunala hälso- och sjukvården förs löpande journalanteckningar i verksamhetssystemet Procapita. Denna verksamhet regleras i Hälso- och sjukvårdslagen. Enligt dokumenthanteringsplan ska dessa journalanteckningar bevaras för framtiden och får inte gallras.
Arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) har beslutat att journalanteckningarna årligen ska skrivas ut på papper och läggas upp i journaler som förvaras i kommunens centralarkiv. Denna
åtgärd har vidtagits för att säkerställa ett långsiktigt bevarande av journalanteckningarna.
MTG-kommunerna har påbörjat ett utvecklingsarbete för att möjliggöra lagring av digital
information i ett gemensamt e-arkiv som är upprättat i godkända arkivformat enligt Riksarkivets krav. I avvaktan på digital lagring i ett framtida e-arkiv föreslår kommunarkivarien att
HSL-verksamheten undantas från utskriftskravet på papper. Undantaget ska prövas av arkivmyndigheten inför varje års avställning/arkivering av avslutade journaler.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av kommunarkivarie Jan-Christer Wahlbäck 2012-09-20, Dispens från
utskriftskrav av journalanteckningar i Procapitas datasystem – Patientjournaler HSL.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Kommunarkivarie Jan-Christer Wahlbäck

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-01

Sida 14

Kommunstyrelsen
Ks § 200

KS 2012/0248

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner att Mariestad Töreboda Energi AB ändrar firmanamn
till Vänerenergi AB samt att dotterbolaget Mariestad Töreboda Elförsäljning AB ändrar
namn till Vänerel AB.
2. Kommunfullmäktige godkänner en ändring av bolagets namn i bolagsordningen till
Vänerenergi AB.
Bakgrund

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Enligt bolaget bör ett bra firmanamn uppfylla följande kriterier:
-

Namnet ska vara någorlunda kort och lätt att kommunicera.

-

Namnet ska antyda en ungefärlig geografisk placering i landet.

-

Namnet ska tilltala alla delägare samt eventuellt nytillkommande.

-

Namnet ska göra att alla affärsområden känner sig bekväma.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-01

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 200 (forts).

Styrelsen i MTEAB godkände i juni 2012 att bolaget begär ägarnas godkännande för att
ändra bolagets firmanamn. En ändring av namnet medför även att bolagsordningen måste
ändras. En ändring av bolagsordningen kräver ett godkännande av kommunfullmäktige.
VD Rolf Åkesson anhåller i en skrivelse att Mariestads kommun godkänner att bolaget ändrar firmanamn till Vänerenergi AB samt att dotterbolaget Mariestad Töreboda Elförsäljning
AB namnändrar till Vänerel AB.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för fortsatta överläggningar i namnfrågan med Töreboda kommun.
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslutade 2012-09-24 att bifalla Mariestad Töreboda Energi AB:s begäran om byte av namn till Vänerenergi AB, samt som ett följdbeslut
även dotterbolagets (Mariestad-Töreboda Elförsäljning) namnändring till Vänerel AB.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

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

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunfullmäktige i Töreboda kommun)
(Mariestad Töreboda Energi AB)
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-01

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 201

KS 2011/0063

Information om högskoleplattformen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Planeringschef Kristofer Svensson samt informatör Pia Stenström lämnar en aktuell lägesrapport om arbete med högskoleplattformen. Informationen innefattar bl.a. varumärket,
strukturfrågor, behovet av ett möte med styrgruppen samt dialogdagen den 29 november.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-01

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 202

KS 2012/0063

Detaljbudget för kommunstyrelsens verksamhet år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2013
enligt upprättat förslag.
Beslutet innebär att höjningen av politikerarvoden om 640 tkr/år belastar kommunstyrelsens medel till förfogande år 2013.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18 om drift- och investeringsbudget för Mariestads
kommun år 2013 med flerårsplan för åren 2014-2015.
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till detaljbudget för kommunstyrelsens
verksamheter år 2013. Förslaget presenteras på sammanträdet av ekonom Jonas Eriksson.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2013.
_____________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-01

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 203

KS 2012/0271

Medborgarförslag om sjöbodar utmed den s.k. Tidanpiren
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Beslutet sker mot bakgrund av att det inom ramen för pågående detaljplanering prövats att
uppföra byggnader i detta läge. Kommunstyrelsen har då konstaterat att Tidanpiren inte
ska bebyggas.
Bakgrund

Tomas Olsson har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska bygga sjöbodar längs piren i Inre hamnen (Tidanpiren). Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012 att lämna förslaget vidare till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen utarbetat ett förslag till ny
detaljplan för området ”Inre hamnen”. I detaljplanen ingår det aktuella området som avses i
Tomas Olssons medborgarförslag.
I beredningen av detaljplaneförslaget har det prövats att uppföra olika typer av byggnader
på den s.k. Tidanpiren. Kommunstyrelsen har i detta sammanhang beslutat att inriktningen
för detaljplanen är att Tidanpiren inte ska bebyggas. Detta bekräftas i såväl beslut om samråd och granskning av detaljplaneförslaget. Mot bakgrund av ovanstående politiska bedömning och ställningstagande föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget ska
avslås.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag från Tomas Olsson 2012-09-02 om att Mariestads kommun ska bygga
sjöbodar längs piren i Inre hamnen (Tidanpiren), inklusive fotomontage.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-10-14, Medborgarförslag om
att få uppföra sjöbodar (lusthus) utmed den s.k. Tidanpiren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-01

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 203 (forts.)

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-02 § 39, Förslag till placering av servicebyggnader i inre hamnen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tomas Olsson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-01

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 204

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 5 juni 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 14 juni 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 4 oktober 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 7 juni 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 21 juni 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 27 september 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 11 oktober 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 18 oktober 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-01

Kommunstyrelsen
Ks § 204 (forts.)
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 31 maj 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 20 september 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG Lönenämnd

Protokoll från den 12 juni 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG IT-nämnd

Protokoll från den 8 juni 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG IT-nämnd

Protokoll från den 24 september 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariestad Töreboda Energi AB

Protokoll från den 11 september 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Delårsrapport 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst mars månad 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, riksfärdtjänst mars månad 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-01

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 204 (forts.)
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst april månad 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, riksfärdtjänst april månad 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst maj månad 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, riksfärdtjänst maj månad 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Avsägelse från folkhälsorådet

Avsägelse av Nils Farken (MP) från uppdraget som ledamot i folkhälsorådet anmäls och
läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen ska inte välja någon ny ledamot efter Farken.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-11-01

Anslagsdatum

2012-11-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-11-29

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

