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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 471

KS 2012/0378

Information om medarbetarenkäten 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Under mars månad 2012 genomfördes en medarbetarenkät i Mariestads kommun. Enkäten
skickades till samtliga tillsvidareanställda som varit i arbete de senaste 60 dagarna.
Syftet med enkäten är att öka kunskapen vad som behövs för att kommunen ska fortsätta
att utvecklas som en modern och attraktiv arbetsgivare samt att kunna förbättra förutsättningarna för medarbetarna att utföra ett bra arbete för Mariestadsborna. Enkätsvaren
kommer endast att användas i detta syfte.
Defgo och Högskolan i Skövde har bearbetat de inkomna svaren. Undersökningen är mätbar på fyra nivåer; kommunövergripande, förvaltningsnivå, avdelningsnivå samt chefsnivå.
Analys av svaren kommer även att ske på dessa nivåer. Kommunchefens ledningsgrupp ansvarar för analysen på kommunövergripande nivå. Respektive förvaltning, avdelning och
chefer analyserar de egna verksamheterna.
Analyserna kommer resultera i olika förbättringsområden. Med utgångspunkt i dessa områden ska chefer och medarbetare tillsammans aktivt planera och arbeta för att genomföra de
åtgärder som kom fram i analysen.
Personalchef Stefan Wallenå informerar om medarbetarenkäten på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå, Medarbetarenkät – en medarbetarundersökning inom Mariestads kommun 2012 – information.
______________________________________________________

Expedieras till:
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 472

KS 2012/0351

Fråga från Lidköpings kommun om att utarbeta en strategi för
kommunens uppsikt av Fastbit AB samt bolagets framtida roll
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till att Mariestads kommun medverkar i
arbetet med att utarbeta en strategi för kommunstyrelsernas tillsynsplikt över bolaget samt
att förutsättningslöst utreda bolagets framtida roll.
Bakgrund

Revisorerna i Lidköpings kommun har framfört kritik mot kommunstyrelsen i Lidköping
med anledning av kommunens bristande kontroll av bolaget Fastbit AB. Mot bakgrund av
detta har kommunstyrelsen i Lidköping gett kommundirektören i uppdrag att utarbeta en
strategi för kommunstyrelsens uppsikt över bolaget. Kommundirektören i Lidköping har i
en skrivelse föreslagit att detta arbete ska ske i samverkan med Fastbits samtliga delägare
och att det samtidigt sker en förutsättningslös utredning om bolagets framtida roll.
Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB) är delägare i Fastbit AB och skrivelsen har därför
överlämnats till bolaget för synpunkter.
Rolf Åkesson, VD för MTEAB informerar om ärendet på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse från kommundirektören i Lidköping Kenth Lindström 2012-11-19, Uppsikt över
Fastbit AB.
Skrivelse till kommunstyrelsen i Lidköping från kommunens revisorer 2012-06-26, Lidköpings bredband.
Skrivelse av Rolf Åkesson, VD för MTEAB, 2012-12-02, Yttrande från Mariestad Töreboda
Energi AB rörande skrivelse om Fastbit från Lidköpings kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommundirektören i Lidköping Kenth Lindström
Kommunchef Lars Arvidsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 473

KS 2012/0379

Information:
Demografiska förändringar som underlag för budgetarbetet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Vid fördelning av budgetramar till nämnderna är det relevant att ta hänsyn till de demografiska förändringar som sker mellan budgetåren. Det kan gälla övergripande förändringar av
antal elever i olika årskullar samt antal äldre i olika ålders- och behovsgrupper och hur detta
kan påverka den ekonomiska ramtilldelningen mellan nämnder.
Ekonomienheten arbetar nu med en analysmodell för demografibudget. Chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson samt ekonomerna Annica Olsson, Pia Svartén och Ulf Jansson
informerar om modellen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson 2012-11-28, Framtagande av demografisk modell inför budgetarbetet år 2014.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 474

Återrapportering från visionsdag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Den 5 december genomfördes en visionsdag på Residenset. Målgruppen för dagen var
kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndernas presidier, förvaltningschefer samt berörda
tjänstemän.
Under visionsdagen diskuterades strategier och frågor för att uppnå Vision 2030. Bl.a.
genomfördes en workshop då följande frågor diskuterades:
-

Vad behöver ni som politiker för verktyg i visionsarbetet?

-

Hur blir visionen vår ledstjärna i stort och smått?

-

Vad är det för steg vi ska ta?

-

Räcker det med de steg vi tagit hittills?

-

Gör vi på rätt sätt?

Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri, ekonomienhetsansvarige
Jonas Eriksson samt kvalitetsstrateg Maria Torp redovisar resultatet från Workshopen på
arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 475

KS 2012/0052

Kommunstyrelsens mål för år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Samtliga nämnder ska årligen ställa frågan ”Hur kan vi i vår nämnd bidra till förverkligandet
av visionen?” Utifrån denna fråga formulerar respektive nämnd därefter fem mål med anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet för att
säkerställa att det finns erforderliga resurser.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 om följande fem mål för nämndens verksamhet år
2013:
Mål 1: Ökad kunskap bland kommunens anställda om biosfärområdet.
Mål 2: Attraktiva bostäder – under 2013 ska det tas fram planlagd mark för 80 tomter för
villa- och fritidsbebyggelse samt 100 lägenheter i flerbostadshus varav 40 st. är s.k.
mindre lägenheter för att försörja behov av boende för studenter och äldre.
Mål 3: Högskolecentrum i Mariestad (Högskoleplattformen) ska under 2013 anordnat
ytterligare 50 eftergymnasiala platser.
Mål 4: Starta en skatepark för ungdomar.
Mål 5: Turism, antalet gästnätter inom Mariestads kommun ska öka med 10 procent
jämfört med år 2012.
Det fjärde målet som innebär att starta en skatepark för ungdomar behöver revideras med
anledning av att kommunfullmäktige inte avsatt medel i budget 2013 för att finansiera skateparken. Arbetsutskottet diskuterade alternativa förslag till nytt mål på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri)
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 476

KS 2012/0073

Återrapportering av uppdrag:
Gemensamt arbete för att utveckla handeln i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-09-29 informerade näringslivsutvecklare Mats Widhage om det pågående arbete med att skapa ett gemensamt projekt mellan Mariestads
kommun och berörda aktörer för att utveckla handeln i Mariestad.
Arbetsutskottet beslutade att:
-

Ställa sig bakom förslaget att bilda en förening i samverkan med handelns aktörer i Mariestad. Syftet med föreningen ska vara att utveckla handeln i Mariestad.

-

Ställa sig positiv till att avsätta medel för att bedriva arbetet inom en gemensam förening med handelns parter.

-

Ge kommunchefen, i samverkan med handelns parter, i uppdrag att utarbeta ett konkret förslag till hur arbetet ska organiseras och finansieras.

Näringslivsutvecklare Mats Widhage informerar om arbetet med att utarbeta ett konkret
förslag till hur arbetet ska organiseras och finansieras på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 477

KS 2012/0190

Information om Leaderprojektet:
Destination Onsö – Resurs för biosfärupplevelser
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

”Destination Onsö” är ett Leaderfinansierat projekt som pågår mellan 1 maj 2012 och 31
oktober 2013. Syftet med projektet är att utarbeta ett förslag till organisation för en kommunal kursgård på Onsö. Mariestads kommun är projektägare och projektidén utgår från ett
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13. Arbetsutskottet ställde sig då positiv
till en utveckling på Onsö och gav utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta ett ekonomiskt
underlag för en förhyrning av byggnaderna som ägs av Naturvårdsverket.
Under projektperioden kommer turismföretag och föreningar att engageras för att inventera
intresset för en kursgård på en skärgårdsö. Projektet drivs av en projektledare som arbetar
20 procent med att etablera kontakter med intressenter samt utreda och lämna förslag till
organisation.
Onsöprojektet visar en metod för att rent konkret närma sig kommunens vision 2030 samt
implementering av de värdegrunder som biosfärområden delar.
Projektledare Linda Fröberg informerar om projektet på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av projektledare Linda Fröberg, 2012-11-12, Information om Leaderprojektet: Destination Onsö – Resurs för biosfärupplevelser.
Projektansökan Leader Norra Skaraborg, april 2012, Destination Onsö – Resurs för biosfärupplevelser del 2.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Projektledare Linda Fröberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 478

KS 2012/0294

Beslut om antagande: Detaljplan för Kv Alen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att ändra planbestämmelserna till rådande markanvändning i
form av bostäder. I underliggande detaljplan föreskrivs ”allmänt ändamål” för Björkgårdens
äldreboende vilket i det nya planförslaget justeras till bostads- och kontorsändamål.
Byggrätterna i underliggande stadsplan är hårt uppstyrda med stora delar ”prickad mark”
som inte får bebyggas. Planen görs något mer flexibel för att möjliggöra garage och uthus
inom Alen 2 samt på sikt möjliggöra en utbyggnad av Björkgården.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt exploateringschef Erik Randén
2012-12-03, Beslut om antagande: Detaljplan för kv Alen, Mariestads tätort.
Detaljplan för Kv Alen, Mariestads tätort, Samrådsredogörelse upprättad av kommunledningskontoret i november 2012.
Detaljplan för Kv Alen, Mariestads tätort, Antagandehandling, december 2012.
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planarkitekt Maria Nilsson)
(Exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 479

KS 2012/0306

Återrapportering av uppdrag: Förutsättningar för att flytta
bemanningsenhetens administrativa verksamhet till Stadshuset
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att flytta bemanningsenhetens administrativa
verksamhet från Trädgårdens skola till Stadshuset.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att verkställa flytten av bemanningsenheten till Stadshuset under första kvartalet år 2013.
3. Under år 2013 kommer verksamhet i Stadshuset att flytta till Mariaskola och Marieholmsskolan. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att, i samband med denna
omflyttning, genomföra en övergripande översyn och av verksamheternas placering i
Stadshuset. Uppdraget innefattar även att undersöka om det är möjligt att flytta verksamheter som idag sitter i externförhyrda lokaler till Stadshuset.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-10-18 kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att flytta bemanningsenhetens administrativa verksamhet från Trädgårdens skola till Stadshuset, alternativt annan lokal.
Administrative chefen Ola Blomberg har utrett förutsättningarna för en flytt och framhåller
att det är möjligt att flytta bemanningsenhetens administrativa verksamhet från Trädgårdens
skola till Stadshuset. Administrative chefen återrapporterar uppdraget på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef Maria Vaziri
Enhetschef Annsofie Hermansson
Personalenhetschef Maud Lemhage

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-13

Sida 10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 480

KS 2012/0376

Ställningstagande om eventuell bolagisering av VA-verksamheten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte vidare utreda en eventuell bolagisering av kommunens
VA-verksamhet.
Sture Pettersson (S) samt Nils Farken (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-11-08 att tills vidare avvakta med ett ställningstagande om att utreda en eventuell bolagisering av kommunens VA-verksamhet.
År 2004 gavs uppdraget att utreda förutsättningarna för en samverkan mellan de tekniska
verksamheterna i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Det grundläggande argumentet för
samverkan var att skapa volym inom verksamheten för att skapa stordriftsfördelar, kompetensförsörjning, inköp, administrativ samordning m.m. År 2010 genomförde PWC en utvärdering av den gemensamma tekniska nämnden. Utvärderingen visade att den gemensamma verksamheten mycket riktigt hade tydliga volymfördelar samt att verksamheten bedrevs effektivare och till en lägre kostnad än tidigare.
VA-verksamheten utgör kärnan för samverkan inom MTG-teknik. Den befintliga personalvolymen och kostnadsmassan skapar underlag för en förvaltningsledning, kundtjänst via
medborgarkontoret samt stöd för gemensam administration och ekonomistyrning. Det kan
betonas att kunddialogen visar att befolkningen är mycket nöjd med medborgarkontorets
kundtjänst.
En bolagisering av VA-verksamheten är komplex att genomföra i ett MTG perspektiv. En
överföring av anläggningstillgångarna är möjlig i Mariestad och Töreboda då dessa kommuner är delägare i MTEAB. Ett särskilt avtal avseende enbart drift måste tillskapas med Gullspånga kommun. Det måste dock särskilt utredas om detta är möjligt att direktupphandla av
MTEAB.
VA-verksamhetens organisatoriska placering inom tekniska förvaltningen skapar även stora
samordningsfördelar med gatuavdelningen, kart- o mätavdelningen, miljö- och byggnadsförvaltningen samt inte minst utvecklingsavdelningen inom kommunledningskontoret.
Möjligheten att kommunen kan minska upplåningen med 130 miljoner kronor, och därmed
förbättra sin soliditet, skall ställas mot det faktum att MTEAB soliditet minskar, vilket inte
ger någon förändring i ett koncernperspektiv. Vidare har kommunens finansförvaltning belastat VA-verksamheten med internränta, vilket har medfört ett nettoöverskott till kommunens driftbudget.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 480 (forts.)
Behandling på sammanträdet

Sture Pettersson (S) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Nils Farken (MAP) tillstyrker Sture Petterssons (S) yrkande.
Evert Eklind (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2012-12-10, Ställningstagande om en
eventuell bolagisering av VA-verksamheten.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Mariestad Töreboda Energi AB)
(Kommunchef Lars Arvidsson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 481

Övergång till e-lönespecifikationer
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillse att beslutet om att
införa e-lönespecifikationer genomförs.
Bakgrund

Mariestads kommun har tidigare beslutat om en övergång från lönespecifikationer i pappersform till e-lönespecifikationer. Motivet till beslutet är att minska kostnaderna. Lönenämnden har dock inte genomfört beslutet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Lönenämnden

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 482

M/S Marianne
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Arbetsutskottet diskuterade kommunens möjligheter att vara båten M/S Marianne behjälpliga med utrustning och reparationer.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

