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Kommunstyrelsen
Ks § 175

KS 2012/0254

Entledigande och val av ersättare i Tolkförmedling i Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen entledigar Johan Abrahamsson (M) från uppdraget att vara ersättare i
Tolkförmedling i Väst. Till ny ersättare efter Abrahamsson väljer kommunstyrelsen Marianne Kjellquist (S).
Bakgrund

Johan Abrahamsson (M) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i
Tolkförmedling i Väst.
Underlag för beslut

Begäran från Johan Abrahamsson (M) om att få bli entledigad från uppdraget som ersättare
i Tolkförmedling i Väst, 2012-06-28.
______________________________________________________

Tolkförmedling i Väst
Johan Abrahamsson
Marianne Kjellquist
Lönekontoret
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KS 2012/0297

Entledigande och val av ledamot i Tolkförmedling i Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen entledigar Per Rosengren (V) från uppdraget att vara ledamot i Tolkförmedling i Väst. Till ny ledamot efter Rosengren väljer kommunstyrelsen Johan Abrahamsson (M).
Bakgrund

Per Rosengren (V) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i Tolkförmedling i Väst.
Underlag för beslut

Begäran från Per Rosengern (V) om att få bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
Tolkförmedling i Väst, 2012-10-04.
______________________________________________________

Tolkförmedling i Väst
Johan Abrahamsson
Per Rosengren
Lönekontoret
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KS 2012/0293

Entledigande och val av ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunstyrelsen entledigar Christer Dalvik (MAP) från uppdraget att vara ledamot i
kommunala pensionärsrådet (KPR). Till ny ledamot efter Dalvik väljer kommunstyrelsen
ersättaren Rune Skogsberg (C) och till ny ersättare efter Skogsberg väljs Marianne Kjellquist
(S).
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i kommunala pensionärsrådet (KPR).
Underlag för beslut

Begäran från Christer Dalvik (MAP) om att få bli entledigad från uppdraget att vara ledamot
i KPR, 2012-10-03.
______________________________________________________

KPR
Socialförvaltningen
Christer Dalvik
Rune Skogsberg
Marianne Kjellquist
Lönekontoret
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Entledigande och val av ledamot i Dacapo styrgrupp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunstyrelsen entledigar Per Rosengren (V) från uppdraget att vara ledamot i Dacapo
styrgrupp. Till ny ledamot efter Rosengren väljer kommunstyrelsen Marianne Kjellquist (S).
Bakgrund

Per Rosengren (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i Dacapo
styrgrupp.
Underlag för beslut

Begäran från Per Rosengren (V) om att få bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
Dacapo styrgrupp, 2012-10-04.
______________________________________________________

Dacapo styrgrupp
Per Rosengren
Marianne Kjellquist
Lönekontoret
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Entledigande och val av ersättare i Kollektivtrafiksamverkan
Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunstyrelsen entledigar Johan Abrahamsson (M) från uppdraget att vara ersättare i
Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg. Till ny ersättare efter Abrahamsson väljer kommunstyrelsen Rune Skogsberg (C).
Bakgrund

Johan Abrahamsson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg.
Underlag för beslut

Begäran från Johan Abrahamsson (M)) om att få bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg, 2012-10-03.
______________________________________________________

Kollektivtrafiksamverkan Skbg
Johan Abrahamsson
Rune Skogsberg
Lönekontoret
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Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ansöka om att
ingå i ett finskt förvaltningsområde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera medborgarförslaget om att Mariestads kommun
ska ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde.
Då samtliga kommunens nämnder kommer att beröras av ett eventuellt införande av ett
finskt förvaltningsområde ska nämndernas erbjudas möjlighet att lämna synpunkter på
medborgarförslaget. Synpunkterna ska även innefatta de ekonomiska konsekvenserna för
respektive nämnd.
Kommunchefen får i uppdrag att bjuda in Lennart Rohdin, enhetschef vid enheten för minoritetsfrågor på Länsstyrelsen, att komma till kommunstyrelsen för att informera om förvaltningsområden och minoritetslagstiftningen.
Bakgrund

Birgit Selmosson och Finska föreningen i Mariestad inkom 2012-03-06 med ett medborgarförslag i vilket man föreslår att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett så kallat
finskt förvaltningsområde.
Administrativa enheten på kommunledningskontoret har tagit fram ett underlag som översiktligt beskriver vad ett förvaltningsområde är samt vad det innebär att ingå i ett sådant.
Förvaltningsområden är en del av Sveriges minoritetsspråklagsstiftning och minoritetslagen
som trädde i kraft 2010-01-01. Minoritetslagen säger att de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch ska skyddas och främjas samt att de nationella minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur. Lagen består av allmänna
bestämmelser, så kallat grundskydd, som gäller i hela landet oavsett om man ingår i ett förvaltningsområde eller ej, och bestämmelser om förstärkt skydd för tre av de nationella minoritetsspråken; samiska, meänkieli och finska i så kallade förvaltningsområden. Att ingå i
ett finskt förvaltningsområde innebär särskilda rättigheter för finsktalande personer. Dessa
rättigheter är bland annat att:
-

Enskilda ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt på finska med kommunen i
ärenden där kommunen är beslutsfattare.

-

Kommunen måste ge muntligt svar på finska samt på begäran ge finsk skriftlig översättning av beslut samt motivering. Kommunen måste också verka för att det finns tillgång till personal med kunskap i finska inom samtliga verksamheter.

-

Kommunen har särskilda skyldigheter att erbjuda äldre- och barnomsorg, helt eller delvis, på finska om någon så önskar.
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Ansökan om att ingå i ett förvaltningsområde görs till regeringen. Den ska föregås av en
kartläggning där kommunen tillsammans med den nationella minoriteten kartlägger de behov som finns av åtgärder till stöd för användningen av minoritetsspråket.
Att implementera minoritetslagstiftningen och se till att de nationella minoriteternas rättigheter respekteras fullt ut kan innebära merkostnader för kommunen. För att täcka dessa
kostnader får de kommuner som ingår i ett förvaltningsområde ett årligt bidrag. Grundbidraget uppgår till 660 tkr/år (2012). Kommuner med färre än 50 000 invånare erhåller ett
grundbelopp.
Kommunledningskontoret vill uppmärksamma kommunfullmäktige på att ett eventuellt inrättande av ett finskt förvaltningsområde i Mariestad kommer medföra ökade kostnader i
form av ett antal nyrekryteringar av finskspråkig personal inom flertalet av kommunens
verksamheter för att kunna svara upp mot de krav som ställs på kommuner som ingår i förvaltningsområden. Det kommer även innebära ökade kostnader för att kontinuerligt översätta den kommunala informationen till finska.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson(M) yrkar att ärendet ska återremitteras. Då samtliga kommunens nämnder kommer att beröras av ett eventuellt införande av ett finskt förvaltningsområde ska nämnderna erbjudas möjlighet att lämna synpunkter på medborgarförslaget.
Synpunkterna ska även innefatta de ekonomiska konsekvenserna för respektive nämnd.
Christer Dalvik (MAP) yrkar tillägg till Abrahamssons förslag att kommunstyrelsen ska ge
kommunchefen i uppdrag att bjuda in Lennart Rohdin, enhetschef vid enheten för minoritetsfrågor på Länsstyrelsen, att komma till kommunstyrelsen för att informera om förvaltningsområden och minoritetslagstiftningen.
Per Rosengren (V) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Marianne Kjellquist (S) tillstyrker Abrahamssons yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Abrahamssons (M) yrkande med Dalviks (MAP) tilläggsyrkande.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Birgit Selmosson om att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå
i ett så kallat finskt förvaltningsområde.
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Skrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2012-08-31, Medborgarförslag
om ansökan om att ingå i finsktspråkigt förvaltningsområde.
Skrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2012-08-06, Övergripande beskrivning av förutsättningarna för finskt förvaltningsområde.
______________________________________________________

Samtliga nämnderna
Kommunchef Lars Arvidsson
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KS 2011/0235

Flytt av biblioteket till Stadshuset - förutsättningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att kulturnämnden utreder och redovisar alternativa
besparingar för att nå besparingskravet enligt kommunfullmäktiges beslut om
åtgärdspaketet.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att påbörja en utredning för att
tydliggöra biblioteksverksamhetens långsiktiga lokalbehov.
Bakgrund

I kommunfullmäktiges beslut om ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi” finns åtgärden att flytta biblioteksverksamheten till stadshuset beskriven. Ärendet har beretts och hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott under våren. En utredning som tagits fram av kulturförvaltningen har redovisats för arbetsutskottet. Vid arbetsutskottets sammanträde 201208-30 fick kommunchefen i uppdrag att ytterligare fördjupa utredningen. Syftet var att tydligare belysa förutsättningarna samt konsekvenserna för verksamheten vid en flytt.
Under utredningsarbetet har även fritidschefen Tomas Ekström samt administrative chefen
Ola Blomberg utfört en förstudie i visst samråd med kulturchef Maria Henriksson samt informationschef Christina Herthneck. Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-09-06 informerade fritidschef Tomas Ekström om förutsättningarna för en flytt av biblioteket till
Stadshuset enligt förstudien. Arbetsutskottet gav kommunchefen i uppdrag att återkomma
med ett förtydligande av förutsättningarna samt ett förslag till fortsatt arbete. Uppdraget
skulle redovisas vid arbetsutskottets sammanträde 2012-09-13.
Kulturförvaltningens utredning, som utgår från ett verksamhetsperspektiv, visar på ett lokalbehov som inte kan tillgodoses fullt ut på plan 2 om nuvarande verksamheter skall finnas
kvar i samma omfattning. Det innebär att, oavsett omfattning av biblioteksverksamhet,
måste cafeteria, medborgarkontor, Marieshus kontor alternativt Vänersalen tas i anspråk.
Detta anses bidra till stora omflyttningar och anpassningar som medför påfrestningar på
stora delar av stadshuset.
Kommunchefen anser att en mer genomgripande förankring i verksamhet, media, politiska
partier samt medborgare måste genomföras innan en så omfattande förändring av biblioteksverksamhet kan genomföras. En studie av hur framtidens biblioteksverksamhet kan
gestsaltas är också en viktig del för att forma ett långsiktigt hållbart ställningstagande.
Med utgångspunkt av ovanstående och med förutsättningen att man utreder alternativa besparingar för att nå besparingskravet, förelår kommunchefen att kommunfullmäktige återtar
beslutet om att flytta biblioteksverksamheten.
Vidare föreslår kommunchefen att en utredning påbörjas för att tydliggöra biblioteksverksamhetens långsiktiga lokalbehov och placering. I det sammanhanget kan även alternativet
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med en flytt till stadshuset åter aktualiseras, med utgångspunkt av då tillgängliga lokaler i
hela byggnaden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2012-09-12, Flytt av biblioteksverksamheten till Stadshuset.
______________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Fritidschef Tomas Ekström
Kulturnämnden
Kulturchef Maria Henriksson
Informationschef Christina Hertnek
Redovisningschef Lars Bergquist
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Revisorernas övergripande granskning 2012
Kommunstyrelsens lednings- och styrfunktion
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Johan Abrahamsson (M) och Marianne Kjellquist (S) att
i samråd med kommunledningskontoret svara på de frågeställningar som revisorerna ställt
om kommunstyrelsens övergripande uppgift att leda och samordna kommunens förvaltning.
Bakgrund

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska årligen granskas av revisorerna för att ge
fullmäktige tillräckligt underlag till prövningen av ansvarsfrihet. Revisorerna har i år beslutat
att göra en övergripande granskning av kommunstyrelsen och några av kommunens nämnder. Syftet med en övergripande granskning är att revisorerna ska bedöma om styrelsen eller
nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten har god struktur och om det finns inbyggda kontroller i arbetet.
Den övergripande granskningen 2012 genomförs genom att kommunstyrelsen och de olika
nämnderna träffar de förtroendevalda revisorerna och dess biträde från KPMG för att utifrån ett antal frågeställningar diskutera styrelsens/nämndens former för styrning och ledning samt andra aktuella frågor i styrelsens/nämndens verksamhet.
Mötet med revisorerna kommer att genomföras 2012-11-01 klockan 14.00 på kommunstyrelsens ordinarie sammanträdestid. Mötet kommer dock att äga rum utanför kommunstyrelsens ordinarie sammanträde.
Revisorerna har sammanställt ett antal frågeställningar som kommunstyrelsen har att diskutera och besvara inför mötet. Svaren ska vara revisorerna/KPMG tillhanda senast den 15
september. Frågeställningarna bygger på kommunstyrelsens övergripande uppgift att leda
och samordna kommunens förvaltning och syftar till att på en övergripande nivå ge svar på
följande frågeställningar:
-

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

-

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

Kommunstyrelsen noterar att det i den ursprungliga kallelsen framgår att frågorna skulle
skickas till respektive nämnd och kommunstyrelsen i början av september. Frågorna var
kommunstyrelsen tillhanda 2012-09-25.
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Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) föreslår att Johan Abrahamsson (M) och Marianne Kjellquist (S), i
samråd med kommunledningskontoret, svarar på de frågeställningar som revisorerna ställt
om kommunstyrelsens övergripande uppgift att leda och samordna kommunens förvaltning.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Fagerlunds förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse från KPMG 2012-09-25, Kallelse till övergripande granskning 2012
Frågeformulär: Årlig övergripande granskning i Mariestads kommun 2012, Kommunstyrelsens lednings- och styrfunktion.
______________________________________________________

Johan Abrahamsson
Marianne Kjellquist
Maria Vaziri, chef för kommunledningskontoret/ekonomichef
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Åtgärdsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhet med
anledning av underskott i prognos 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett
extra sammanträde med kommunstyrelsen den 29 oktober.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Barn- och utbildningsnämnden uppvisade underskott i prognos 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2012-09-13 att kalla presidiet i barn- och utbildningsnämnden
för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet
skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2012-09-27.
Barn- och utbildningschefen har upprättat en åtgärdsplan för hur nämnden skulle kunna
uppnå en budget i balans. I åtgärdsplanen redovisas fyra typer av åtgärder som tidigare diskuterats:
-

Av nämnden strukna förslag till besparingar

2 050 tkr

-

Besparingsförslag där kommunen är beslutande 1 600 tkr

-

Skolstrukturutredning 2012

1 050 tkr

-

Icke lagstadgad verksamhet

8 650 tkr

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-06-20 att tillskriva kommunfullmäktige med
en begäran om att nämnden inte ska tvingas att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans under innevarande år. Motiveringen är att nämnden kommer att uppnå en budget i balans år 2013 samt att kortsiktiga besparingar i verksamheten skulle medföra negativa effekter
för eleverna. Förvaltningschefen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till skrivelse till nämndens sammanträde 2012-09-19.
Barn- och utbildningschefen presenterade ett förslag till skrivelse vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2012-09-19. Nämnden beslutade att:
1. Godkänna tjänsteskrivelsen och besluta att ställa sig bakom densamma samt översända
den till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunfullmäktige begära att inte tvingas vidta fler åtgärder för att uppnå en budget i balans under innevarande år
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Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska fortsätta att vidta åtgärder för att minska underskottet under år 2012 för att nå en budget i balans år 2013.
Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämndens presidium ska återkomma
vid arbetsutskottets nästa sammanträde den 11 oktober för att presentera en åtgärdsplan för
att minska underskottet under år 2012 för att nå en budget i balans år 2013.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas och att ärendet ska
behandlas på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 29 oktober.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef Tommy Olsson, Möjliga åtgärder för budgetbalans
BUN 2012.
Skrivelse upprättad av förvaltningschef Tommy Olsson 2012-09-19, Begäran om att barnoch utbildningsnämnden inte ska tvingas att vidta fler åtgärder för att uppnå en budget i
balans under innevarande år.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2012-06-20 § 71, Prognos 2 per den
31 maj 2012.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett
extra kommunstyrelsesammanträde den 29 oktober.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Socialnämnden uppvisade underskott i prognos 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2012-09-13 att kalla presidiet i socialnämnden för att presentera en åtgärdsplan
för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid
arbetsutskottets sammanträde 2012-09-27.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar att socialnämnden kommer att vidta åtgärder för att uppnå en
budget i balans under innevarande år.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas och att ärendet ska
behandlas på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 29 oktober.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-04

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 186

KS 2012/0132

Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på ett
extra kommunstyrelsesammanträde den 29 oktober.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2012-09-13 att kalla presidiet i tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2012-09-27.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar att tekniska nämnden har presenterat en åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans under innevarande år.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas och att ärendet ska
behandlas på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 29 oktober.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-04
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Kommunstyrelsen
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KS 2011/0249

Uppdrag till parlamentarisk grupp/arvodesgrupp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att den parlamentariska gruppen ska bestå av en person från
samtliga partier i kommunfullmäktige. Följande personer ska ingå i arbetsgruppen:
Johan Abrahamsson (M), sammankallande
Jan Wahn (C)
Bengt-Erik Askerlund (MP)
Sture Pettersson (S)
Evert Eklind (MAP)
Sven-Inge Eriksson (KD)
Lennart Daghed (FP)
Vänserpartiet återkommer med en representant till arbetsgruppen.
Administrativa enheten får i uppdrag att kontakta Sverigedemokraterna för besked om
representant till arbetsgruppen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att arvodesgruppens arbete ska delas in i två etapper.
Etapp 1 innefattar att:
-

Lämna förslag till reviderade ersättningsnivåer för förtroendevalda i nämnder, styrelser och arbetsutskott samt se över och förtydliga arvodesreglerna avseende förrättningsarvodet. Uppdraget innefattar även att lämna förslag till en revidering av
det kommunala partistödet.

-

Lämna förslag till antalet ledamöter i som ska ingå i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2014-2018.

-

Se över möjligheten att knyta uppräkningen av arvodesnivåerna till uppräkningen
av riksdagsledamöternas arvoden.

-

Etapp 1 ska avrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-18. Ärendet ska därefter lyftas till kommunfullmäktige för beslut i februari 2013.

Arvodesgruppens uppdrag i etapp 2 innefattar att:

Justerandes signatur

-

Lämna förslag till hur det politiska arbetet ska organiseras under mandatperioden
2014-2018. Uppdraget innefattar en översyn av antalet nämnder och arbetsutskott,
antalet ledamöter, sammanträdesfrekvens m.m. Arbetsgruppen ska särskilt beakta
att den lokala demokratin inte inskränks.

-

Lämna förslag till hur arbetet i nämnder och styrelser kan vitaliseras och utvecklas.
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-

Ett eventuellt förslag till förändring av den politiska organisationen ska överensstämma med eventuella förändringar av förvaltningsorganisationen. Arbetsgruppen
ska därmed kommunicera kontinuerligt med kommunchefen i detta uppdrag.

-

Etapp 2 ska avrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2013-09-01.
Ärendet ska därefter lyftas till kommunfullmäktige för beslut.

3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunsekreteraren ska vara sekreterare i arbetsgruppen. Beslutet innebär en revidering av delar av kommunstyrelsens beslut Ks §
149/2012.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-09-14 kommunchefen i uppdrag att tillsätta en
parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp som skulle lämna förslag till utformning av den
politiska organisationen, arbetssätt samt ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda. Arbetsgruppens förslag presenterades på kommunstyrelsens sammanträde 201209-06. Arbetsgruppen var dock inte varit enig i alla frågor/förslag, bl.a. så deltog vänsterpartiet inte i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-06 att tillsätta en ny arvodesgrupp. Kommunstyrelsen
ska vara uppdragsgivare till arbetsgruppen och oppositionen ska vara sammankallande.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson föreslår att:
1. Den parlamentariska gruppen ska bestå av en person från samtliga partier i kommunfullmäktige.
2. Den parlamentariska gruppens arbete ska delas in i två etapper.
Etapp 1 innefattar att:

Justerandes signatur

-

Lämna förslag till reviderade ersättningsnivåer för förtroendevalda i nämnder, styrelser och arbetsutskott. Uppdraget innefattar även att lämna förslag till en revidering av det kommunala partistödet.

-

Lämna förslag till antalet ledamöter i som ska ingå i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2014-2018.
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-

Se över möjligheten att knyta uppräkningen av arvodesnivåerna till uppräkningen
av riksdagsledamöternas arvoden.

-

Etapp 1 ska avrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-18. Ärendet ska därefter lyftas till kommunfullmäktige för beslut i februari 2013.

Arvodesgruppens uppdrag i etapp 2 innefattar att:
-

Lämna förslag till hur det politiska arbetet ska organiseras under mandatperioden
2014-2018. Uppdraget innefattar en översyn av antalet nämnder och arbetsutskott,
antalet ledamöter, sammanträdesfrekvens m.m. Arbetsgruppen ska särskilt beakta
att den lokala demokratin inte inskränks.

-

Lämna förslag till hur arbetet i nämnder och styrelser kan vitaliseras och utvecklas.

-

Ett eventuellt förslag till förändring av den politiska organisationen ska överensstämma med eventuella förändringar av förvaltningsorganisationen. Arbetsgruppen
ska därmed kommunicera kontinuerligt med kommunchefen i detta uppdrag.

3. Kommunsekreteraren ska vara sekreterare i arbetsgruppen.
Therese Weckström (S) föreslår att första punkten i arbetsgruppens arbete i etapp 1 ska
kompletteras med ett uppdrag att se över och förtydliga arvodesreglerna avseende förrättningsarvodet.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp det egna förslaget med Weckströms (S)
tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Samtliga partier
Kommunchef Lars Arvidsson
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Johan Abrahamsson
Jan Wahn
Bengt-Erik Askerlund
Sture Pettersson
Evert Eklind
Sven-Inge Eriksson
Lennart Daghed

Justerandes signatur
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Ersättarnas tjänstgöring i nämnder och styrelser
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Följande turordning ska gälla för ersättares tjänstgöring vid sammanträden med nämnder
och styrelser.
För ledamot tillhörande partigrupp

inträder ersättare i nedan angiven partigrupp

Socialdemokraterna (S)

s, mp, c, fp, v, map, kd, m

Vänsterpartiet (V)

v

Mariestadspartiet (MAP)

map, m, kd, fp, c, s, mp,v

Miljöpartiet (MP)

mp, s, c, fp, v, map, kd, m

Moderaterna (M)

m, fp, kd, c, map, mp, s, v

Centerpartiet (C)

c, fp, kd, m, map, s, mp, v

Folkpartiet (FP)

fp, c, m, kd, map, v, s, mp

Kristdemokraterna (KD)

kd, m, fp, c, map, s, mp, v

Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut § 100/2010
Bakgrund

Enligt kommunallagen (6 kap 10 §) ska kommunfullmäktige besluta om i vilken turordning
som ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder ska tjänstgöra. Kommunfullmäktige
bör på motsvarande sätt bestämma inträdesordningen för ersättarna (suppleanterna) i
kommunens bolag.
Mot bakgrund av ändrat majoritetsförhållande i kommunens nämnder och styrelser har
kommunfullmäktige att besluta om ny turordning för ersättarnas tjänstgöring i nämnder och
styrelser.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet lämnadet ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Samtliga partigrupper)
(Samtliga nämndsekreterare)

Justerandes signatur
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Handlingar att anmäla
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Kommunstyrelsen

Protokoll från den 6 september 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 13 september 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 30 augusti 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 6 september 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 13 september 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariestad Töreboda Energi AB

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

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 23 augusti 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Delårsbokslut för Räddningstjänsten Östra Skaraborg anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

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

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst augusti månad 2012 anmäls och läggs till handlignarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur
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Utvecklingsenheten

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

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, skolskjuts juli – september månad 2012 anämls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Anmälningsärenden anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Anslagsdatum

2012-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-10-31

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

