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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 270

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Skrivelse till kommunstyrelsen från Claes Astin, Peo Broberg samt Kerstin Ankarsten
Claesson med en vädjan om att med hög prioritet värna om och försvara den framtida
verksamheten vid Mariestads teater.
2. Sveriges Kommuner och Landsting. En långsiktigt gemensam handlingsplan för Psykisk hälsa inom Sveriges kommuner och landsting kongressperioden 2012-2016.
3. Sveriges Kommuner och Landsting. Stöd till riktade insatser inom området psykisk
ohälsa 2012, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.
4. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 2012-06-18
att anta detaljplanen för Backebolet 1:29.
Länsstyrelsen beslutade 2012-07-06 att pröva kommunens antagandebeslut i enlighet
med vad som anges i 11 kap. 10 § PBL (2010:900). Enligt 13 kap 4 § PBL får detta
beslut inte överklagas.
(Dnr. KS 2011/0079)
5. Kommunfullmäktige i Töreboda kommun. Beslut att anta upprättat förslag till gemensam brandskyddspolicy för Töreboda, Mariestad och Gullspångs kommuner.
(Dnr. KS 2012/0148)
6. Tekniska nämnden. Beslut att loppmarknaden i Esplanaden ska fortsätta samt utökas
till samtliga lördagar under juli månad.
(Dnr. KS 2011/0362)
7. Västra Götalandsregionen. Beslut att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Norra
Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
(Dnr. KS 2012/0027)
8. Stiftelsen Bertha Petterssons hus. Årsredovisning för räkenskapsåret 2011.
(Dnr. KS 2012/0246)
9. Västergötlands museum. Verksamhetsberättelse 2011.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 271

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Kommunakuten. Inbjudan till kursen ”Det kommunala ansvaret för skolskjutsar – en
genomgång” den 21 september 2012 i Stockholm.
2. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Inbjudan till samtal om Leader Landsbygdsprogrammet 2014-2020 den 30 augusti 2012 i Göteborg.
Mats Widhage deltar från Mariestads kommun samt även Rune Skogsberg i egenskap
av ordförande i Leader Norra Skaraborg.
3. Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund m.fl. Inbjudan till ”Kompetensforum Skaraborg, Tema kommunikation för attraktion” den 18 september 2012 i
Skara.
4. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till ”Mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg” den 12-13 november 2012.
5. Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle. Inbjudan till fortbildning om kollektivtrafik
och turism den 18 oktober 2012 i Mariestad.
6. Hela Sverige ska leva m.fl. Inbjudan till landsbygdsriksdagen 2012, ”Hur bygger vi landet och vem gör jobbet” den 6-9 september i Blekinge.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 272

KS 2011/0235

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun –
Upphandling enligt LOU
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte föreslå en revidering av kommunfullmäktiges beslut avseende alternativa driftsformer inom hemtjänsten. Beslutet innebär att vård- och omsorgsförvaltningen kan dela upp verksamhetsområdet hemtjänst i
tre delar, där en del kan drivas i egen regi och de övriga två kan upphandlas enligt LOU
eller LOV.

2.

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett upphandlingsunderlag
för två tredjedelar av hemtjänsten i kommunen. Upphandlingen ska avse en femårsperiod. Underlaget ska vara färdigställt för behandling av kommunstyrelsens arbetsutskott
i november 2012.

Bakgrund

I kommunfullmäktiges beslut om åtgärdspaketet ingår en punkt under alternativa driftsformer: ”Hemtjänsten upphandlas och entreprenad tydliggörs”. Beslutet innebär att vård- och
omsorgsförvaltningen ska dela 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 år 2013 till 2015 är: 6000 tkr, 6500 tkr samt 7000 tkr. För att
genomföra upphandling på rätt sätt krävs att ett upphandlingsunderlag tas fram. Detta kräver
främst eget arbete men även en kostnad för extern granskning av framtaget underlag.
Vård- och omsorgschefen har framfört en fråga till styrgruppen för åtgärdspaketet om upphandling ska genomföras eller om åtgärder motsvarande beloppen kan/ska ske i egen verksamhet.
Arbetsutskottet beslutade 2012-06-07 att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram underlag
för upphandling av alternativa driftsformer inom områdena hemtjänst, gata, park och städ.
Underlaget ska presenteras på arbetsutskottets möte 2012-08-16.
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg har upprättat ett underlag för upphandling av alternativa driftsformer inom hemtjänsten. Uderlaget presenteras på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef Lotta Hjoberg 2012-08-09, ”Hemtjänst
utförd i egen regi eller av privat utförare”.
______________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson, Projektledare Lars Bergqvist, Förvaltningschef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 273

KS 2011/0235

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun Begäran från kulturnämnden om förändrad tidsplan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte förändra tidplanen för kulturnämndens besparingsåtgärder enligt kommunfullmäktiges beslut om sparpaketet.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kulturnämnden ska utreda och konsekvensbeskriva en flytt av biblioteksverksamheten till Stadshuset enligt kommunfullmäktiges beslut om sparpaketet, det vill säga en flytt av biblioteksverksamheten utan omfattande ombyggnationer i Stadshuset.
Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges beslut om åtgärdspaketet har kulturförvaltningen i uppdrag att
genomföra en besparing om 2 400 tkr. En av de åtgärder som ska genomföras enligt åtgärdspaketet är att flytta biblioteket till Stadshuset. Efter genomförd utredning beslutade kulturnämnden att inte flytta biblioteket till Stadshuset. Beslutet innebar att nämnden/ förvaltningen
har tvingats utarbeta ett alternativt förslag till besparingar med konsekvensbeskrivning.
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kulturnämndens besparingsåtgärder genomföras år
2012 och 2013. Enligt kulturförvaltningen är det omöjligt att genomföra de föreslagna besparingsåtgärderna inom denna tidsram.
Kulturnämnden beslutade 2012-06-05 att, hos kommunstyrelsen, begära om en förändrad
tidsplan för nämndens sparåtgärder enligt det nya förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från kulturnämnden 2012-06-05 § 45, Åtgärder för en långsiktigt stark
ekonomi i Mariestads kommun – nytt förslag om sparbeting.
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2012-05-15, ”Åtgärder för en långsiktigt
stark ekonomi i Mariestads kommun – nytt förslag om sparbeting”.
Omarbetad plan för kulturnämndens sparbeting
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2012-05-15, ”Konsekvensbeskrivning
vid besparing inom kulturförvaltningen”.
______________________________________________________

Kulturnämnden
Kommunchef Lars Arvidsson
Projektledare Lars Bergqvist
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 274

KS 2012/0110

Revisionsrapport avseende ”ekonomisk styrning”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

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

2.

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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

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

Nämndernas underskott 2011

-

Prognossäkerheten

-

Principerna för resultatöverföring

-

-

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

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

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

-

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

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 274 (forts).
__________________________________________________________________________________________________________________________

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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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 275

KS 2012/0047

Motion om att anställa fler planarkitekter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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

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

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

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 276

KS 2012/0240

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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

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

endast brandstationer ska betraktas som större investeringar

-

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

-

medlemskommun ska uppföra och finansiera nya brandstationer när behov uppstår

-

kommunalförbundet blir ägare till brandstationer genom skuldebrev

-

nuvarande avtal om återköp bibehålls

-

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

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

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

-

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 276 (forts).
__________________________________________________________________________________________________________________________

Underlag för beslut

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

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 277

KS 2012/0217

Förslag till överenskommelse med Mariestads vattenskidklubb
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram två
förslag på alternativa lösningar till överenskommelse med Mariestads vattenskidklubb avseende vattenskidanläggningen. Förslagen ska presenteras på arbetsutskottets sammanträde
2012-08-30.
Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Mariestads Vattenskidklubb ansökte om kommunal borgen och driftbidrag. Klubben ansökte
om borgen för ett lån om 150 tkr för att delfinansiera den båt som beställts efter klartecken
från barn- och utbildningsförvaltningen/Vadsbogymnasiet. Ansökan om driftbidrag avsåg
35 tkr under fem år, motsvarande kostnaden för det lån som klubben tvingats ta för att klara
finansieringen av båten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-06-21 att:
-

avslå ansökan om kommunal borgen från Mariestads Vattenskidklubb.

-

avslå ansökan om verksamhetsbidrag för år 2012 från Mariestads Vattenskidklubb. Arbetsutskottet uppmanade dock klubben att ansöka om anläggningsbidrag för år 2013.

Arbetsutskottet gav även kommunchefen i uppdrag att kontakta Mariestads Vattenskidklubb
för att diskutera alternativa lösningar på klubbens ekonomiska problem.
Kommunchefen har, i samverkan med representanter för vattenskidklubben, utarbetat ett
förslag till överenskommelse som redovisas på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(Kommunfullmäktige)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Mariestads Vattenskidklubb)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau 278

KS 2011/0124

Igångsättningstillstånd för detaljprojektering av Stockholmsvägen
etapp 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för detaljprojektering av Stockholmsvägen etapp 1. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner gestaltningsprogrammet för Stockholmsvägen samt att medel ombudgeteras
från 2012 till 2013.
Arbetsutskottet förutsätter att VA-avdelningen går ut med tydlig information till allmänheten och berörda företag om det arbete som kommer utföras längs Stockholmsvägen.
Bakgrund

Med start 2012 kommer omfattande ombyggnader att genomföras i Stockholmsvägen av
tekniska förvaltningen. För att den yttre miljön och gaturummet ska få en trafiksäker, estetisk och funktionell utformning har ett gestaltningsprogram upprättats för Stockholmsvägen
mellan Krontorpsrondellen och korsningen Nygatan-Stockholmsvägen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-06-21 att föreslå kommunfullmäktige att
anta förslaget till gestaltningsprogram för Stockholmsvägen. Fullmäktige kommer att behandla ärendet 2012-09-24. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav även kommunchefen i
uppdrag att utarbeta förslag till finansiering och kostnadsfördelning av Stockholmsvägens
gestaltning.
I samband med remisshanteringen ställde sig gatuavdelningen positiva till gestaltningsprogrammet. Gatuavdelningen framhåller dock att Stockholmsvägen har en komplex trafiksituation och att svåra korsningspunkter ska studeras mer noggrant i samband med detaljprojekteringen.
I gestaltningsprogrammet är Stockholmsvägen indelad i tre etapper. Den första etappen
”Centrumdelen” börjar vid Nygatan och slutar vid Verkstadsgatan. För att gatuavdelningen
ska kunna hålla den tidplan som presenterats, tillsammans med VA-avdelningen, förutsätts
att detaljprojektering påbörjas under hösten 2012.
Tekniska nämnden beslutade 2012-05-29 att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för start av detaljprojektering av Stockholmsvägen etapp 1, med utgångspunkt
från gestaltningsprogrammet.
Ansökan om Statsbidrag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Stockholmsvägen har gjorts
för perioden 2012-2014.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 278 (forts).
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-05-29 § 78, Igångsättningstillstånd etapp 1,
Stockholmsvägen.
Skrivelse upprättad av projektledare Johan Bengtsson samt trafikutredare Eva Berdenius
2012-05-08, ”Igångsättningstillstånd etapp 1 Stockholmsvägen”.
______________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson
Projektledare Johan Bengtsson
Trafikutredare Eva Berdenius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 279

KS 2012/0229

Förslag till ändring av gatuavdelningens organisation
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förutsätter att tekniska nämnden och förvaltningsledningen organiserar gatuavdelningen så att verksamheten bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt.
Vid eventuell förändring av gatuavdelningens organisation ska beslut om en förändring av
antalet tjänster för LSS-personal samordnas med vård- och omsorgsförvaltningen.
Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2011-12-20 att låta tekniska förvaltningen utarbeta förslag till
ett mer effektivt arbetssätt inom gatuavdelningen. Efter detta har Töreboda kommun aviserat en besparing om 1,5 alternativt 3,5 procent för år 2013 och Gullspångs kommun har
aviserat en besparing om 5 procent för år 2013. Mot bakgrund av detta samt att Mariestads
gatuverksamhet visar ett underskott för åren 2012 och 2013 har tekniska förvaltningen utarbetat ett förslag till mer effektivt arbetssätt inom gatuavdelningen.
Förslaget innebär bland annat att resurser i form av personal och maskiner som används i
större anläggningsprojekt samlas i en gemensam enhet. Förslagsvis bör denna enhet förläggas till Mariestad.
Då verksamheterna i de tre kommunerna har bedrivits separerade från varandra är det svårt att
bedöma hur de föreslagna åtgärderna kommer att påverka ekonomin. En översiktlig ekonomisk
bedömning av utfallet kommer att presenteras inom kort. Utgångspunkten för det fortsatta arbetet är att de tre kommunernas budgeterade medel ska vara separerade på samma sätt som
idag. Det ska vara tydligt vilken effekt varje verksamhetsförändring har för respektive kommun.
Tekniska nämnden beslutade 2012-05-29 att överlämna förslaget till förändring av gatuavdelningens organisation till kommunstyrelserna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner för synpunkter.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-05-29 § 98, Förslag till ändring av gatuorganisationen inom MTG-samarbetet.
Skrivelse upprättad av gatuchef Matz Hasselbom 2012-04-30, ”Remiss gällande förändring
av gatuorganisationen inom MTG”.
Förslag till förändrat arbetssätt inom gatuavdelningen.
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Skrivelse upprättad av gatuchef Matz Hasselbom 2012-07-26, ”Komplettering av uppgifter
gällande effektivisering av gatuorganisationen”. Bilagt skrivelsen är ”Förteckning över personal och maskiner i MTG”
______________________________________________________

Tekniska nämnden
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KS 2012/0013

Förslag att inrätta en områdesstyrelse på Torsö
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för ytterligare beredning.
Kommunchefen får i uppdrag att genomföra en övergripande beskrivning av konsekvenserna för kommunen vid inrättande av en områdesstyrelse på Torsö.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Torsö Byalag har erhållit medel från Leader Skaraborg för att genomföra en förstudie av
möjligheterna att skapa en konstruktiv medborgardialog mellan invånarna på Torsö och
Mariestads kommun. Avsikten är att inrätta en opolitiskt vald områdesstyrelse samt att detta
ska utgöra ett pilotprojekt för ytterligare områdesstyrelser i Mariestads kommun.
I förstudien redovisas förutsättningarna för införandet av en opolitisk områdesstyrelse för
Torsö örike. Under arbetet med förstudien har en dialog förts med utvalda politiker och
tjänstemän i Mariestads kommun för att tydliggöra deras inställning till ökad medborgarsamverkan i form av områdesstyrelse(r). I förstudien beskrivs även de för- och nackdelar
som vanligen förknippas med områdesstyrelser.
För att kunna bilda en områdesstyrelse krävs ett beslut i kommunfullmäktige.
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott träffade 2012-06-26 representanter för Torsö
byalag för att diskutera förstudien samt förutsättningarna för en områdesstyrelse på Torsö.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att ta ställning till om en arbetsgrupp ska bildas för att
tydliggöra förutsättningarna för en områdesstyrelse på Torsö. Arbetsgruppens uppdrag ska då
även innefatta att utarbeta ett förslag till regelverk/reglemente för områdesstyrelsen.
Underlag för beslut

Rapport, Förstudie – Områdesstyrelse i Torsö örike, 2012-05-13
______________________________________________________

Torsö Byalag
Kommunchef Lars Arvidsson
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Iordningställande av ridbana på Brunnsbergs ridanläggning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att
iordningsställa ridbanan till funktionsdugligt skick.
2. Arbetsutskottet ger tekniska nämnden i uppdrag att återkräva kostnaden för att iordningsställa ridbanan till funktionsdugligt skick av den entreprenör som ursprungligen
byggde ridbanan/paddocken.
Bakgrund

Brunnsbergs ridanläggning är en kommunal anläggning där Mariestads Ridklubb bedriver
hästsportsverksamhet med tyngdpunkt på ridskoleverksamhet.
Under år 2011 har en ny ridbana anlagts. Upphandlingen genomfördes av byggnadsavdelningen på uppdrag av kommunstyrelsen. Arbetet med att anlägga den nya ridbanan har genomförts som ett samarbetsprojekt med Mariestads Ridklubb.
Den anlagda ridbanan har inte kunnat användas på grund av brister i utförandet. Enligt allmänna bestämmelser ABT06, kap 5, § 5 har kommunen anmält de fel som uppstått till entreprenören under garantitiden. Tekniska förvaltningen bedömer dock att det finns små möjligheter att lösa problemet tillsammans med entreprenören inom rimlig tid.
Tekniska nämnden beslutade 2012-06-19 att föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att iordningsställa ridbanan till funktionsdugligt skick. Kostnaden för
iordningsställandet uppgår till ca 300 tkr. Finansiering sker med budgeterade medel för ”Idrottsinvesteringar”.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 att Idrottsalliansen ska erbjudas möjlighet att yttra
sig i de ärenden som är specifika idrottsärenden och som bereds enskilt.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-06-19 § 113, Brunnsbergs ridanläggning.
Skrivelse upprättad av projektledare Johan Bengtsson, produktionschef Conny Johansson
samt gatuchef Matz Hasselbom 2012-05-24, ”Ridbana Brunnsbergs ridanläggning”.
Skrivelse från Mariestads Idrottsallians 2012-08-06, ”Yttrande till kommunstyrelsen angående ridbana på Brunnsberg”.
______________________________________________________

Tekniska nämnden
Gatuchef Mats Hasselbom
Ekonom Jonas Eriksson
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Anhållan från Mariestad Töreboda Energi AB om att ändra firmanamn till Vänerenergi AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Töreboda kommun fattar ett
likalydande beslut.
Bakgrund

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Enligt bolaget bör ett bra firmanamn uppfylla följande kriterier:
-

Namnet ska vara någorlunda kort och lätt att kommunicera.

-

Namnet ska antyda en ungefärlig geografisk placering i landet.

-

Namnet ska tilltala alla delägare samt eventuellt nytillkommande.

-

Namnet ska göra att alla affärsområden känner sig bekväma.

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

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

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

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

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

5 och 12 (delårsbokslut) september

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

10 oktober
7 och 28 november
19 december

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

15 och 29 augusti
12 och 26 september

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

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

’

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

19 september
17 oktober

4 april (bolagsdag)
23 maj
20 juni

14 november (bolagsdag)
12 december
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Budgetupptakten den 31 januari samt bokslutsdagen den 21 februari kommer att genomföras i Vänersalen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Samtliga nämnder)
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KS 2012/0258

Samordning av verksamheter vid Mariaskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en förstudie
som ska tydliggöra förutsättningarna för att samlokalisera arbetsmarknadsenhetens, individoch familjeomsorgens verksamheter samt eventuellt övriga verksamheter i Mariaskolans
lokaler.
Förstudien ska tydliggöra samordningsvinster, anpassningsbehov i form av investeringar
samt en preliminär tidsram. Förstudien ska även beskriva möjligheterna att anpassa lokalerna för musikskolan.
Ett eventuellt beslut om att samlokalisera arbetsmarknadsenhetens samt individ- och familjeomsorgens och eventuellt övriga verksamheter i Mariaskolan kräver en revidering av tidigare beslut om att avveckla fastigheten, (Kf § 148/2011).
Bakgrund

Att sammanföra arbetsmarknadsenhetens (AME) och individ- och familjeomsorgens (IFO)
verksamheter under ”samma tak” kan resultera i ökad måluppfyllelse. Avsikten är att samla
och tillvarata befintliga kompetenser, resurser och aktörer i Mariaskolans lokaler samt att
skapa en stödjande verksamhet mellan näringsliv och utbildning. Miljön ska vara inspirerande och kreativ, med individen i centrum.
Syftet är att samlokalisera samtliga kommunala verksamheter som arbetar med sysselsättning, arbete och praktik, försörjning samt råd och stöd. Invånarna i Mariestad med ovanstående behov skulle kunna komma till ett samlat ställe och få adekvat hjälp utifrån sina specifika behov. En samlokalisering av verksamheterna kan även medföra samordningsvinster.
En ytterligare möjlighet att nyttja Mariaskolans lokaler för musikskolans verksamhet.
I nuläget bedrivs endast projektet Kraftsamling i Mariaskolans lokaler. En samlokalisering
av verksamheter i Mariaskolan skulle innebära att kommunen kan lämna externt förhyrda
lokaler.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Tommy Olsson.
______________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Elisabeth Olsson
Tommy Olsson
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Optionsavtal för Västra skogen
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Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner optionsavtalet som upprättats med Svensk
Husproduktion AB.
Bakgrund

Mariestads kommun tecknade 2011-11-17 ett optionsavtal om ett år med Seniorer Hus &
Hem SHH AB för byggnation i Västra skogen. SHH AB har framfört önskemål om att Mariestads kommun ska komma överens med bolaget Svensk Husproduktion AB om en option för att uppföra parhus i Västra skogen.
Mark- och exploateringsingenjören har upprättat ett förslag till optionsavtal med Svensk
Husproduktion AB för att uppföra parhus i kvarteren Turkosen och Spinellen i Västra skogen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Erik Randén, ”Optionsavtal Västra
skogen”.
Förslag till optionsavtal för kvarteren Turkosen och Spinellen i Västra skogen.
Plankarta med planbestämmelser, Tranvägen, Västra skogen.
______________________________________________________

Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén
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KS 2012/0250

Uppdrag att ändra del av detaljplan för fastigheten Fräsen 10 –
enkelt planförfarande
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta ett förslag till ändring av del av gällande detaljplan nr 334 för del av kv Fräsen i Mariestad.
Syftet med planändringen är att ändra fastighetens verksamhet till bostadsändamål.
2. Fastighetsägaren ska svara för de kostnader som är förknippade med planändringen
samt de eventuella framtida kostnaderna för infrastruktur, servitutsändring m.m.
Bakgrund

Fastighetsägaren Svenska kyrkan, Mariestads församling, har lämnat in ett önskemål om att
få ändra gällande detaljplan 334 för del av kvarteret Fräsen i Mariestad. I skrivelse önskar
fastighetsägaren att detaljplanen skapar möjlighet för att använda lokalerna in Fräsen 10 för
bostad, handel och kontor.
Fastighetsägaren har därefter meddelat att de önskar ändra fastighetens ändamål till
bostadsändamål.
Underlag för beslut

Ansökan från Svenska kyrkan, Mariestads församling, 2012-07-02 om ändring av detaljplanen för fastigheten Fräsen 10.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-08-08, ”Uppdrag om att
ändra del av gällande detaljplan för fastigheten Fräsen 10 - enkelt planförfarande”.
Detaljplan för del av kv Fräsen
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
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Information: Förändring av utvecklingsenhetens organisation
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Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Planeringschef Kristofer Svensson informerar om kommande organisationsförändringar
inom utvecklingsenheten.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
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Ansökan om medel för deltagande i ”Hälsans dag”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan från ”Föreningar i samverkan” om 25 tkr för att täcka de omkostnader som uppkommer i samband med deltagandet vid ”Hälsans dag”.

2.

Arbetsutskottet hänvisar ”Föreningar i samverkan” till folkhälsorådet, som tidigare år
har medfinansierat ”Hälsans dag”. Folkhälsorådet har även beslutat att ekonomiskt
stödja årets arrangemang.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beviljat Tillgänglighetsforum (TGF) i Mariestad ett bidrag om 25 tkr
för år 2012. TGF har dock beslutat att avveckla verksamheten och har därför inte nyttjat de
beviljade medlen.
I samband med beslutet om att avveckla verksamheten beslutade TGF att fortsätta samarbetet mellan föreningarna för att delta vid ”Hälsans dag”. Det är totalt 17 föreningar för
funktionshindrade under namnet ”Föreningar i samverkan” som kommer att delta vid
”Hälsans dag”.
”Föreningar i samverkan” har inkommit med en ansökan om att få nyttja de 25 tkr som beviljats TGF för att täcka de omkostnader som uppkommer i samband med deltagandet vid
”Hälsans dag”.
Underlag för beslut

Ansökan om medel från ”Föreningar i samverkan” för att täcka de omkostnader som uppkommer i samband med deltagandet vid ”Hälsans dag”.
______________________________________________________

Inger Rehnström
Jonas Eriksson
Gull-Britt Svensson
Gunilla Carlsson
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Ansökan om bidrag för att genomföra kultur- och skördefest
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning
med anledning av att en ny ansökan om medel har inkommit till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kavat Eventbyrå AB har inkommit med en ansökan om att Mariestads kommun ska vara
med och medfinansiera Kultur & Skördefesten i Mariestad. Följande föreningar står bakom
ansökan: Allékonstföreningen, Svenska Kyrkan, Panncentralen, Mariestad Handel, Vadsbogymnasiet, Biosfärområdet, Företagarna i Mariestad, Trädgårdsföreningen samt Fotoklubben. Ansökan avser ett bidrag om 100 tkr.
Mariestads Kultur & Skördefest är ett evenemang som genomförs årligen sista helgen i september. Det finns dock en uppfattning om att det saknas ett helhetsgrepp om evenemanget.
Exempel på detta är att ett flertal aktiviteter som riktats mot samma målgrupp har krockat
med varandra samt att många deltagare har tryckt upp egna broschyrer. Evenemanget har
därför uppfattats som otydligt och spretigt. Mot bakgrund av ovanstående har Mariestad
Handel kontaktat Kavat Eventbyrå AB för att agera processledare samt att leda och marknadsföra evenemanget.
Kostnaden för projektledning finansieras av Mariestad Handel. Kostnaden för evenemangstidning, broschyr samt affischering finansieras delvis av annonsintäkter. Kostnader för övriga aktiviteter och utrustning finansieras delvis av intäkter från den årliga skördefesten för
Mariestads företagare.
Avsikten är att kommunens medfinansiering om 100 tkr ska användas enligt följande:
-

Tryck av den gemensamma evenemangsbilagan.
Tryck av den gemensamma broschyren.
Dekoration som binder samman platser och aktiviteter.
Möbler till fikaservering i tältet på torget
Barnaktivitet med tema ”biosfär” på torget.

En gemensam förening för Mariestads Kultur- och Skördefets kommer att bildas under år
2012/2013. Fram till dess att föreningen är bildad är Kavat Eventbyrå AB ansvariga för
ekonomin och ett eventuellt överskott ska tillfalla föreningen för att användas till nästkommande evenemang.
Underlag för beslut

Ansökan från Kavat Eventbyrå AB om medfinansiering av Kultur & Skördefesten i Mariestad.
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Programskiss för Kultur & Skördefesten i Mariestad 2012.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
Ekonom Jonas Eriksson
Kavat Eventbyrå AB
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KS 2012/0231

Igångsättningstillstånd för Marieholmsskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för en om- och
tillbyggnad av Marieholmsskolan till åtta förskoleavdelningar.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2012-01-30 att anslå 23 500 tkr för en om- och tillbyggnad
av Marieholmsskolan till åtta föreskoleavdelningar. Efter utvärdering av inkomna anbud
samt sammanräkning av projekteringskostnader med mera, beslutade kommunfullmäktige
2012-06-21 att anslå ytterligare 4 500 tkr för en om- och tillbyggnad av Marieholmsskolan
till åtta förskoleavdelningar. Totalt anlsås därmed 28 miljoner kronor.
Kommunchefen informerade på sammanträdet om inkomna anbud och antagen entreprenör.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Tekniska förvaltningen
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Aktuell information
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Kollektivtrafik, sommartrafik

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bjuda in trafiksamordnare Irene Andersson till
arbetsutskottets möte 2012-09-06 för att diskutera stadstrafikens sträckning.
______________________________________________________

Medborgarkontoret – biljettbokning/-försäljning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bjuda in informtionschef Christina Herthnek till
arbetsutskottets möte 2012-08-30 för att diskutera möjligheterna till samordning av biljettbokning/-försäljning för Mariestads teater via medborgarkontoret/turistbyrån.
______________________________________________________

Översyn av verksamheten inom IFO

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av verksamheten inom IFO som komplement till den utredning som SKL gjorde av socialnämndens verksamheter våren 2011.
______________________________________________________

Feriepraktik 2013

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna till
andra anställningsformer för sommarpraktikanter inför 2013 samt redovisa/utvärdera feriepraktiken 2012.
______________________________________________________

Gemensam organisation för vaktmästare

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att göra en organsatorisk
översyn av vaktmästarfunktionerna inom kommunen.
______________________________________________________

Hyresavtal Kolarebacken

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om förslag till nytt hyresavtal för de lokalytor på
Kolarebacken som kommunen även fortsättningsvis kommer nyttja.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslaget till avtal.
______________________________________________________
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Fastighetsavveckling i enlighet med sparpaketet

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om alternativa förslag till försäljning av brf Humlet i enlighet med beslut om sparpaketet, Kf § 148/2011.
______________________________________________________

Ändring av detaljplan – ny fjärrvärmepanna

Planeringschef Kristofer Svensson informerar om att eventuell installation av ny fjärrvärmepanna inte kräver någon detaljplaneändring. Ärendet kan hanteras inom ramen för begäran om ordinärt bygglov.
______________________________________________________

Förstudie för naturreservat vid Tidans mynning

Planeringschef Kristofer Svensson informerar om Länsstyrelsens förslag om att inrätta ett
kommunalt naturreservat vid Tidans mynning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in Länsstyrelsen för att bland annat
disktutera naturreservat och gestaltning av Tidans mynning ur ett kommunalt perspektiv.
______________________________________________________

Bemanningsenheten – alternativ finansiering

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att göra en genomlysning av bemanningenheten, dess uppdrag och alternativa finansieringsmöjligheter.
______________________________________________________

Ny teknisk chef

Nye tekniska chefen, Åke Lindström, presenterar sig för arbetsutskottet.
______________________________________________________

Ny prefekt på instutionen för kulturvård, Götebors universitet

Nye prefekten vid instutionen för kulturvård på Göteborgs universitet, Bo Lagerqvist, presenterar sig för arbetsutskottet.
______________________________________________________

Organisatorisk tillhörighet för stadsträdgårdsmästare

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans
med utvecklingsenheten och tekniska förvaltningen, lämna förslag på organisatorisk tillhörighet för stadsträdgårdsmästaren. Syftet med uppdraget är att optimera ekonomiska och
personella resurser.
______________________________________________________
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Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Studiebesök

Marianne Kjellquist (S), Christer Dalvik (MAP) och Johan Abrahamsson (M) informerar om
studiebesök i Eksjö och Falköping 2012-08-15 som gjordes tillsammans med representanter
från bland annat Svensk Handel Mariestad och Fastighetsägarna. Syftet med studiebesöket
var att studera hur dessa två kommuner samarbetar med näringslivet för att utveckla centrumhandeln och turismen.
______________________________________________________
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