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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 454

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen, Folkhälsokommittén. Beslut att avslå ansökan från Gullspång, Töreboda och Mariestads kommuner avseende medel för finansiering av folkhögskoleutbildning i norra Skaraborg.
(Dnr. 2011/0306)
2. Västra Götalandsregionen, Kulturnämnden. Beslut att avslå ansökan om medel för
folkhögskoleverksamhet i Mariestad. Beslut att beakta behovet av folkhögskoleverksamhet i norra Skaraborg vid uppdragsskrivningarna till de av Västra Götalandsregionen ägda folkhögskolorna.
(Dnr. 2011/0306)
3. Lyrestads Samhällsförening. Skrivelse till kommunstyrelsen samt kulturnämnden om
vikten av att biblioteksfilialen i Lyrestad får vara kvar.
4. Återrapportering av Christer Dalvik (MAP) från konferensen ”Utvärdering av folkhälsoarbetets implementering i Västra Götaland”, 2012-11-23 i Göteborg.
5. Trelleborgs kommun. Utmaning i kampen mot arbetslösheten. Trelleborgs kommun
tillsammans med företagarföreningarna i kommunen lanserade tidigare i våras kampanjen ”Ge en timme av din tid”. Kampanjen syftade till att få företagen i kommunen att
engagera sig på ett sådant sätt att det bidrar till en långsiktigt hållbar tillväxt för hela
Trelleborgs kommun.
6. Skrivelse till kommunfullmäktige. Var med i byggarelaget för let`s give hope-rörelsen.
Syftet med föreningen är att förebygga människo- och droghandeln och därmed förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet samt uppmuntra individer att se sin kapacitet som föredömen som kan vända en
negativ utveckling i närmiljön såväl som i världen.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 455

KS 2012/0356

Revidering av Regler för kommunalt föreningsbidrag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till revidering av Regler för kommunalt föreningsbidrag.
2. Kommunstyrelsen ger fritidschefen i uppdrag att justera det idrottspolitiska programmet så att det överensstämmer med de nya reglerna för kommunalt föreningsbidrag
och uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet.
Bakgrund

Inför år 2012 genomfördes en reducering av budgeten för kommunalt föreningsbidrag med
1 000 tkr som en del i det s.k. 60 miljonerspaketet. Besparingen innebar, som framgår av
konsekvensbeskrivningen inför beslutet, att antalet former av föreningsbidrag minskade
från sex till fyra.
För att säkerställa besparingen inför kommande verksamhetsår måste regelverket som styr
utdebiteringen av återstående bidragsmedel förändras och revideras. De föreslagna förändringarna framgår av dokumentet ”Regler för kommunalt föreningsbidrag, Mariestads kommun”. De huvudsakliga förändringarna är följande:
-

Regler för kommunalt föreningsbidrag och regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet delas i två fristående dokument.

-

Grundbeloppet är oförändrat för år 2013, d.v.s. 400 kronor.

-

Startbidraget är oförändrat. Även ansöknings och utbetalningsförfarandet är oförändrat.

-

Verksamhetsbidraget är oförändrat och är därmed fortfarande knutet till grundbeloppet. Även ansöknings och utbetalningsförfarandet är oförändrat.

-

Hyresbidraget är delvis oförändrat, ansökningsförfarandet och utbetalning är dock förändrat. Idag beviljas hyresbidrag till föreningar som äger eller förhyr lokal för verksamheten. Bidraget utgår med 75 procent av lokalkostnaden, dock högst 5 000 kr/år och
förening. Högsta bidragsnivån förändras inte. Föreningen måste dock ansöka om hyresbidrag för innevarande verksamhetsår senast de 31 oktober. Bidraget betalas ut i december med de budgeterade medel som finns kvar för föreningsbidrag, dock högst 5
000 kr/förening. Om resterande budgetmedel inte täcker högsta bidragsnivå reduceras
hyresbidragsnivån generellt för att motsvara tillgänglig budgetresurs.

-

Anläggningsbidrag utgår till föreningar som själva äger eller hyr sin anläggning. Förening som har anläggningsbidrag har inte rätt till hyresbidrag. Bidraget skapas utifrån en
given schablon där olika anläggningsdelar poängsätts och sedan multipliceras med
grundbeloppet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 455 (forts.)

Detta system innebär dock att föreningar med anläggningsbidrag kan öka sin bidragsdel
från verksamhetsår till verksamhetsår när man utvecklar/bygger ut sin anläggning.
Det nya förslaget innebär att föreningarna ska ansöka om anläggningsbidrag senast den
30 april. Utöver de handlingar som krävs idag ska föreningen även redovisa antalet aktiva i åldrarna 7-20 år samt en redogörelse över hur föreningen avser att använda bidraget. Efter att ansökningstiden har gått ut sammanställs en prioriteringslista med en föreslagen bidragsnivå för respektive förening. Summan av de föreslagna bidragen uppgår
endast till de budgeterade medel som finns avsatt för anläggningsbidrag, för närvarande
1 600 tkr. Förslaget överlämnas därefter till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut
och anläggningsbidraget utbetalas senast den 30 juni.
Föreslagna förändringar av regelverket för föreningsbidrag förstärker den inriktning av föreningsbidraget som tidigare beslutats av kommunfullmäktige att: ekonomiskt stöd främst utgår
till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet i åldrarna 7-20 år.
Fritidschefen föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till ”Regler för kommunalt
föreningsbidrag, Mariestads kommun”.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2012-11-16, Förslag till ändring och revidering av ”Regler för kommunalt föreningsbidrag och uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet”.
Gällande regler för kommunalt föreningsbidrag och uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet.
Förslag till nya regler för kommunalt föreningsbidrag.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 456

KS 2012/0354

Revidering av Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till revidering av Regler för uthyrning av lokaler för
föreningsverksamhet i Mariestads kommun.
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ändra hyreskostnaden för privatpersoner
och företag i kommunens idrottshallar från 90 kr/tim till 200 kr/tim. Hyreskostnaden
för privatpersoner i kommunens gymnastiksalar förändras inte (90 kr/tim.).
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att optimera kommunens samlade fritidsverksamhet.
Bakgrund

Reglerna för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet ingick tidigare som en del i
kommunens regler för föreningsverksamhet. Delar av regelverket finns även beskrivet i
kommunstyrelsens beslut för konstgräsplanen (§ 179/2009).
Med det upprättade förslaget skapas ett sammanhållet dokument som klart och tydligt lägger fast de regler som gäller vid bokning och nyttjande av kommunens lokaler för föreningsverksamhet.
Fritidschefen föreslår att kommunstyrelsen godkänner det upprättade förslaget till revidering av Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet, Mariestads kommun.
Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström, Förslag till ändring och revidering av ”Regler för
uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet, Mariestads kommun”.
Förslag till Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Medborgarkontoret)
(Fritidschef Tomas Ekström)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 457

KS 2012/0361

Fråga från Calida fönster och dörrar AB om köp av mark som är upplåten med nyttjanderätt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag
till köpekontrakt för kv Syrsan 1.
2. Arbetsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag att, i samband ändringen av detaljplanen för kv Syrsan 1, även ändra detaljplanen för fastigheten Gräshoppan för att
möjliggöra bostadsbyggande.
Bakgrund

Calida fönster och dörrar AB har inkommit med önskemål om att få köpa den tomträtt som
de idag har på Syrsan 1. Tomträttsavgälden på Syrsan 1 är 20 500 kr/år.
Vid en eventuell försäljning krävs att gällande detaljplan ändras för att möjliggöra den verksamhet som idag bedrivs på fastigheten.
Behandling på sammanträdet

Nils Farken (MP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket även är arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén, Önskemål att köpa loss mark upplåten med nyttjanderätt.
Tomträttsavtal för fastigheten Syrsan 1 upprättat 1972.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 458

KS 2012/0362

Fråga från Leksbergsgrillen om köp av mark som är upplåten med
nyttjanderätt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag
till köpekontrakt för del av kv Horn 2:51.
2. Arbetsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag att beakta parkeringssituationen i
samband med ändringen av detaljplanen.
Bakgrund

Leksbergsgrillen har inkommit med önskemål om att få köpa den tomträtt som de idag har
på del av Horn 2:51. Tomträttsavgälden på del av kv Horn 2:51 är 15 000 kr/år.
Vid en eventuell försäljning krävs att gällande detaljplanen ändras för att möjliggöra den
verksamhet som idag bedrivs på fastigheten.
Behandling på sammanträdet

Evert Eklind (MAP) tilläggsyrkar att parkeringssituationen ska beaktas i samband med ändringen av detaljplanen.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) tillstyrker Eklinds (MAP) tilläggsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Eklinds (MAP) tilläggsyrkande för beslut och
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén, Önskemål att köpa loss mark upplåten med nyttjanderätt.
Arrendeavtal för del av fastigheten (300 kvm.) Horn 2:51 upprättat 1995.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 459

KS 2012/0360

Köpekontrakt för försäljning av mark inom kv Teglet i Västeräng
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Henmag Entreprenad AB där
kommunen överlåter del av fastigheten Sund 4:6 om ca 4 650 kvadratmeter till bolaget.
Den totala köpeskillingen uppgår till 162 750 kronor.
Bakgrund

Henmag Entreprenad AB har inkommit med önskemål om att få förvärva mark inom kv
Teglet för att nyttja som upplag för sin entreprenadverksamhet. Avsikten är även att på
längre sikt uppföra en byggnad på fastigheten.
Exploateringschefen har slutfört förhandlingarna med bolaget och upprättat ett förslag till
köpekontrakt.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén, Köpekontrakt avseende försäljning
av mark inom kv Teglet i Västeräng.
Förslag till köpekontrakt för försäljning av mark inom kv Teglet i Västeräng.
Karta över den aktuella fastigheten.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Exploateringschef Erik Randén)
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Ksau § 460

KS 2012/0039

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för kv Apeln m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar ändring av detaljplan för kv Apeln m.m.
Bakgrund

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa möjlighet till bostäder och kontor i tingshuset och i intilliggande byggrätter. Syftet är även att skapa bättre ytor för parkeringslösningar samt att säkra allmänhetens passage från parkeringen till Viktoriagatan.
Till denna planändring hör plan- och genomförandebeskrivningen från underliggande detaljplan, Dp436. Planen har hanterats enligt enkelt förfarande och var föremål för samråd
under tiden 2012-09-27 till 2012-10-26 och har därefter reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planarkitekt Hanna Asp samt exploateringschef Erik Randén 201211-21, Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för kv Apeln m.m., Mariestads kommun.
Förslag till ändring av detaljplan för kv Apeln, Mariestads kommun, Samrådsredogörelse
upprättad av kommunledningskontoret i november 2012.
Bilaga till planändring kv Apeln m.m.: Buller, vibrationer och farligt gods.
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planarkitekt Hanna Asp)
(Exploateringschef Erik Randén)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 461

KS 2012/0114

Tidplan för uppföljning av budget 2013: årsprognoser,
delårsrapport samt åtgärdsplaner.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner tidplanen för uppföljning av budget 2013: årsprognoser, delårsrapport samt åtgärdsplaner.
Beslutet innebär att de tidigare prognoserna 1 och 2 i mars respektive maj kvarstår, men att
en extra prognos görs efter april månad. Denna prognos behandlar enbart nämndernas resultat. Syftet med den extra prognosen är att vara ett underlag i fördelningen av budgetramar mellan nämnderna.
Bakgrund

Ekonomienheten upprättade ett förslag till tidplan för uppföljning av budget 2013: årsprognoser, delårsrapport samt åtgärdsplaner. Förslaget presenterades för arbetsutskottet 201211-22. Arbetsutskottet beslutade att återremittera tidplanen för att undersöka möjligheten
att senarelägga prognos 1 med en månad, alternativt kvartalsbokslut. Syftet med detta är att
kvalitetssäkra underlaget inför beslut om budget 2014 i kommunfullmäktige den 17 juni
2013.
Ekonomienheten har upprättat ett reviderat förslag till tidplan för uppföljning av budget
2013: årsprognoser, delårsrapport samt åtgärdsplaner. Förslaget presenteras på sammanträdet av ekonom Jonas Eriksson.
Underlag för beslut

Förslag till tidplan för uppföljning av budget 2013: årsprognoser, delårsrapport samt åtgärdsplaner.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
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Ksau § 462

KS 2012/0343

Samverkansavtal och handlingsplan för brottförebyggande och
trygghetsfrämjande arbete
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner, för Mariestads kommuns del, överenskommelsen med
Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg, om brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbete för år 2013.
2. Kommunstyrelsen antar, för Mariestads kommuns del, Handlingsplan 2013 för ökad
trygghet i Mariestad och Töreboda kommuner.
Bakgrund

Handlingsplanen för utvecklat brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbete har tagits
fram i samarbete mellan Polisen, Mariestads och Töreboda kommun. Kommunerna och
Polisen har enats om prioriterade områden för att minska brottsligheten och öka tryggheten
i kommunerna. Handlingsplanen är kommunens och Polisens verktyg för genomförande
och uppföljning.
Brottsförebyggande rådet är processägare för samverkansavtalet och har en stödjande sammanhållande uppgift mot kommunernas ansvariga verksamheter. Varje verksamhet har ansvar för att arbetet drivs framåt inom de prioriterade områdena. Samverkansavtalet mellan
Mariestads kommun, Töreboda kommun och polisen om prioriterade områden för kommande år ska vara klart senast 31 december årligen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson 2011-12-01, Samverkansavtal och handlingsplan kommun – polis 2013.
Förslag till överenskommelse med Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg, om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för år 2013.
Förslag till Handlingsplan 2013 för ökad trygghet i Mariestad och Töreboda kommuner.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)
(Säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)
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Ksau § 463

KS 2012/0359

SCB:s medborgarundersökning våren 2013
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delta i SCB: s medborgarundersökning våren
2013. Kostnaden på 68 tkr finansieras genom kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Statistiska centralbyrån genomförde hösten 2005, hösten 2007 samt våren 2010 en attitydundersökning bland invånarna i Mariestads kommun. Undersökningarna belyste bl.a. medborgarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter samt hur det är att leva och
bo i kommunen.
Statistiska centralbyrån har erbjudit Mariestads kommun att genomföra motsvarande medborgarundersökning under våren 2013. Priset för medborgarundersökningen är 68 tkr och
urvalet är 1 000 personer. Sista anmälningsdag är den 22 februari 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-06-07 att Mariestads kommun ska delta i
projektet ”Kommuners kvalitet i korthet”. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och
Landsting sedan år 2006 och syftet är att erbjuda kommunerna stöd i sitt kvalitetsarbete.
Mer än 160 kommuner ingår i projektet, vilket ger ett brett jämförelseunderlag samt goda
förutsättningar för nätverksutbyte.
Kommunens deltagande i projektet ”Kommuners kvalitet i korthet” förutsätter att kommunen även deltar i SCB: s medborgarundersökning.
Underlag för beslut

Erbjudande från Statistiska centralbyrån om att delta i Medborgarundersökning våren 2013,
Vad tycker kommuninvånare om sin kommun?
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
Kvalitetsstrateg Maria Torp
Ekonom Jonas Eriksson
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Ksau § 464

KS 2012/0338

Ansvar för julbelysningen i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att det finns ett gällande avtal som sträcker sig
fram till år 2015. Mariestads kommun ser dock inga förutsättningar att överta kostnadsansvaret för julbelysningen efter det att avtalet löpt ut.
Bakgrund

Mariestad Handel har inkommit med en skrivelse i vilken de framför önskemål om att Mariestads kommun ska överta ansvaret för julbelysningen i stadskärnan.
Mariestad Handel framhåller att de varje år lägger stora resurser på aktiviteter inför julen
som är uppskattade av kommuninvånare och besökare. En viktig aktivitet för att skapa atmosfär i centrala Mariestad är julbelysningen på allmänna platser. För att skapa en långsiktig
tydlighet i vem som har kostnads- och genomförandeansvar för hanteringen av julbelysningen samt utvecklingen av ljusdesignen har Mariestad Handel önskemål att kommunen
tar ett helhetsansvar för julbelysningen.
Utvecklingsenheten och tekniska förvaltningen har berett ärendet och konstaterar att det
finns ett upprättat avtal om julbelysning för gator och torg i centralorten samt i kommunens
kransorter. Avtalet är upprättat 2005-10-15 och gäller i tio år. Avtalet förlängs därefter fortlöpande med 3 år om det inte sägs upp av någon av parterna senast 3 månader före avtalsperiodens utgång. Parterna som tecknade avtalet är Mariestads kommun (tekniska nämnden), Mariestad Töreboda Energi AB samt Svensk Handel (Nuvarande Mariestad Handel).
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivsutvecklare Mats Widhage samt gatuchef Matz Hasselbom
2012-11-19, Svar på remiss gällande julbelysning i Mariestad.
Skrivelse från Svensk Handel i Mariestad angående ansvar och finansiering för julbelysningen i stadskärnan.
Avtal om julbelysning (TN 2005/0120).
______________________________________________________

Expedieras till:
Svensk Handel
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
Gatuchef Matz Hasselbom
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Ksau § 465

KS 2012/0346

Synpunkter från miljö- och byggnadsförvaltningen på gestaltningen
av Nya torget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till process, gestaltningsinriktning och budgetförutsättning för Nya torget.
Arbetet ska utgå från den arkitekttävling som avbröts av kommunstyrelsen 2011-05-26 (§ 71).
Arbetsutskott konstaterar även att kommunen har för avsikt att söka rivningslov även glasskiosken på nya torget
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har bland annat i samband med handläggningen av ansökan
om rivningslov av korvkiosken på Nya torget noterat att behovet av en uppfräschning och
ny gestaltning av torget
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-11-08 att påtala för kommunstyrelsen vikten
av att planeringen och genomförandet av gestaltningen av Nya torget i verkligen aktualiseras
och förverkligas. Detta behov blir extra tydligt nu när kommunen har för avsikt att riva en
av de två äldre kioskbyggnader som finns på torget. Bristen på servicen såväl för torgverksamheten som för allmänhetens behov är uppenbar och kan inte lösas utan att det finns en
aktualiserad detaljplan för Nya torget. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade även förorda
att det material som uppkommer efter rivningen av korvkiosken sparas och återanvänds för
att hålla glasskiosken i gott skick.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-11-09 att upphäva beslutet § 123/2011
”Uppdrag att ändra gällande detaljplan för Nya Torget i Mariestad”. Beslutet skedde mot
bakgrund av att kommunstyrelsen 2011-05-26 (§ 71) beslutade att avbryta pågående arkitekttävling avseende Nya Torget och omgivande ytor med anledning av den rådande ekonomiska situationen.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2012-11-08 § 150, Mariestad Gamla
Staden 6:1 – Gestaltning av Nya Torget.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
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KS 2012/0357

Förslag att inrätta en controllertjänst på kommunledningskontoret
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till att inrätta en tjänst som controller på kommunledningskontoret.
2. Arbetsutskottet ger chefen för kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med
ett konkret förslag på kostnader, anställningsformer och arbetsuppgifter för tjänsten
som controller.
Bakgrund

Kommunledningskontorets ökade satsning på internkontroll under innevarande år visar på
ett behov av interna resurser för att fortsätta granska att verksamheten jobbar effektivt och
enligt beslutade regler avseende ekonomi och inköp.
Kommunledningskontoret föreslår därför att en ny kommunövergripande tjänst inrättas
som controller. Huvuduppgiften för den nya tjänsten ska vara att analysera och följa upp
efterlevnaden av interna och externa regler. Till exempel att medarbetarna följer beslutade
upphandlingsavtal och ekonomiska rutiner för extern fakturering, betalning av leverantörsfakturor, moms och e-handel.
Den nya tjänsten kan även arbeta med tillfälliga utredningsuppdrag i syfte att säkerställa god
kvalitet, kontroll och effektivitet ur ett kommunövergripande perspektiv. Controllern kommer regelbundet lämna rapport till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Chefen för kommunledningskontoret föreslår att finansiering år 2013 sker genom ombudgetering av kommunstyrelsens överskott år 2012. Därefter, i samband med budgetprocessen
2014, behöver medel tillskjutas i kommunstyrelsens budgetram.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri 201211-27, Förslag till inrättande av controllertjänst på kommunledningskontoret.
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson
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Ksau § 467

KS 2012/0090

Betalningsansvar för politikerarvoden i miljö- och byggnadsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om arvoden till förtroendevalda i miljö- och
byggnadsnämnden inte finns reglerat i det avtal som upprättades inför nämndens
etablerade.
Kommunstyrelsen konstaterar vidare att det framgår tydligt i kommunallagen att:
Förtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till ersättning av den kommun eller det landsting
som har valt dem.
Mot bakgrund av att frågan om arvoden inte finns reglerat i avtalet samt kommunallagens tydliga formulering beslutar kommunstyrelsen att inte betala ersättning till de förtroendevalda i miljö- och byggnadsnämnden som är valda av Töreboda och Gullspångs kommun.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att begära ersättning från Töreboda
kommun och Gullspångs kommun för utbetalade arvoden från det att den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden startade i januari år 2008. Ärendet kommer att lyftas
vid nästa sammanträde med MTG-styrgrupp
Bakgrund

Den 1 januari 2009 etablerades en gemensam miljö- och byggnadsnämnd för Mariestads,
Töreboda och Gullspångs kommuner. Frågan om arvoden till nämndens politiker reglerades dock inte i avtalet utan tidigare års kostnader har betalts av den gemensamma nämnden.
Kostnaderna för år 2011 var 161 200 kronor för Töreboda kommun och 74 680 kronor för
Gullspångs kommun.
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning (§ 31/2012) är att respektive kommun ska betala
ersättning till de ledamöter som kommunen har valt till ledamöter och ersättare i nämnden.
I kommunallagen (4 kap. 15 a §) framgår att: Förtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till
ersättning av den kommun eller det landsting som har valt dem.
I kommentaren till paragrafen framgår att:
Den som väljs till ledamot eller ersättare i en gemensam nämnd ska betraktas som förtroendevald i den kommun eller det landsting som har valt honom eller henne. Därför ska han/
hon få ersättning som övriga förtroendevalda i kommunen, även om detta kan leda till olika
ersättningar till ledamöterna i den gemensamma nämnden, beroende på vilken kommun eller
vilket landsting de företräder.
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Mot bakgrund av att frågan om arvoden inte finns reglerat i avtalet samt att det framgår tydligt i kommunallagen vilken kommun som har ansvaret för ersättningar till förtroendevalda i
en gemensam nämnd beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-07 enligt följande:
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott förutsätter att Töreboda kommun och Gullspångs
kommun betalar ersättning till sina respektive ledamöter och ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden i enlighet med gällande lagstiftning.

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att begära ersättning
från Töreboda kommun och Gullspångs kommun för utbetalade arvoden från det att
den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden startade i januari år 2008.

Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun beslutade 2012-11-15 att arvodesersättningen ska
inrymmas i miljö- och byggnadsnämndens budget 2013.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 2012-11-15 § 235, Miljöoch byggnadsnämnden reviderad budget 2013.
Skrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Lars Sylvén 2012-05-28, Information om
bakgrunden till begäran om utredning av betalningsansvaret för politikerarvoden i Miljöoch byggnadsnämnden.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén)
(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)
(Lönekontoret)
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Ksau § 468

Kriminalvårdens verksamhet på Johannesberg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingsenheten i uppdrag att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra fortsatt kriminalvårdsverksamhet på Johannesberg.
Bakgrund

Kommunchefen har kontaktats av representanter för Kriminalvården angående verksamheten på Johannesberg. Kriminalvården framförde att de även fortsättningsvis vill bedriva
verksamhet på johannesbergsområdet. För att möjliggöra detta krävs att gällande detaljplan
ändras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-10 att ställa sig positiva till att pröva en
planändring på Johannesberg för att möjliggöra kriminalvårdsverksamhet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Planeringschef Kristofer Svensson
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Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Samverkansdag med Göteborgs universitet

Tidigare beslutad samverkansdag med Göteborgs universitet blev inställd. Arbetsutskottet
föreslår den 31 januari klockan 12.00–17.00 som ett nytt datum för samverkansdagen.
______________________________________________________

Styrgrupp Dacapo

Arbetsutskottet föreslår 1 februari som datum för nästa möte med styrgruppen för Dacapo.
______________________________________________________

Uppföljning i tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-11-08 om kompletterande sparåtgärder.
Mot bakgrund av detta beslut informerar tekniska chefen om åtgärder för att minska kostnaderna inom tekniska förvaltningen. Informationen innefattade bl.a. personalkostnaderna
inom förvaltningen, t.ex. övertid, mertid, kurser och konferenser, friskvård, representation
samt kostnader för konsulter.
______________________________________________________

Framtidens gymnasium på Vadsbogymnasiet

Skolledningen och programansvariga på Vadsbogymnasiet inbjuder till en inspirerande dag
– Framtidens gymnasium – måndagen den 21 januari 2013 klockan 12.00 på Vadsbogymnasiet. Programmet för dagen kommer att skickas ut i januari.
______________________________________________________

Administrativa tjänster för tolkförmedlingens verksamhet

Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri informerade om att Mariestads kommun
har åtagit sig att erbjuda administrativa tjänster för Tolkförmedling i Väst. Tjänsterna, en
ekonom samt en personalsekreterare, finansieras av Tolkförmedlingen.
Arbetsutskottet ställer sig positiva till att inrätta dessa två nya tjänster.
______________________________________________________

Återrapportering av uppdrag – Vänersalen

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-11-15 kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att sända kommunfullmäktiges sammanträden via internet. Uppdraget
innefattar även att utreda kostnader och förutsättningar för att installera en ny mikrofonanläggning till bänkarna samt en elektronisk voteringsutrustning.
Fritidschef Tomas Ekström återrapporterade hur arbetet bedrivs för att genomföra uppdraget.
______________________________________________________
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Ksau § 470

Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tillgänglighetsanpassat boende

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med Neckströms Fastigheter och Aleris
den 27 november angående tillgänglighetsanpassat boende.
______________________________________________________

Bolagsdag med Mariehus AB

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från Bolagsdagen med Mariehus AB den 28 november på Residenset. Utöver bolagets ekonomi ägnades förmiddagen åt att diskutera tillgänglighetsanpassat boende.
______________________________________________________

Företagsbesök på Nimbus

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från företagsbesök på Nimbus den 29 november.
Även Marianne Kjellquist (S) deltog vid besöket.
______________________________________________________

Möte med handikapporganisationer

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med kommunens handikapporganisationer
den 28 november. Ett nytt möte kommer att genomföras den 14 maj. Även Marianne Kjellquist (S) deltog vid mötet.
______________________________________________________

SIQ-produktion i grundskolan

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med rektorn vid kvarnstenens skola samt
grundskolechefen den 3 december angående SIQ-produktion i grundskolan.
______________________________________________________

Folkhälsorådet

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med folkhälsorådet den 3 december.
______________________________________________________

MTG lönenämnd

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med MTG lönenämnd den 4 december.
______________________________________________________
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______________________________________________________

Visionsdag

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från visionsdagen den 5 december.
______________________________________________________

Tvärpolitisk beredningsgrupp för skollokaler

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med den tvärpolitiska beredningsgruppen
för skollokaler den 5 december.
______________________________________________________

”Inflyttardagen”

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från ”Inflyttardagen” den 5 december.
______________________________________________________
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