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Kommunstyrelsen
Ks § 30

KS 2011/0330

Information: Etablering av vindkraft i Västra Kinneskogen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Företaget SSE Renewables utreder förutsättningarna för ett etablera en vindkraftspark i
västra delen av Mariestads kommun. Projektet som benämns Västra Kinneskogen rymmer
enligt projektören ca 10 – 20 vindkraftsverk. Området är utpekat i kommunens översiktsplan för vindkraft och benämns område J.
Den 8 mars 2012 kommer företaget att genomföra ett informationsmöte med närboende
inom området. Syftet med att kommunstyrelsen informeras om projektet i ett tidigt skede är
att öka den allmänna kännedomen om större vindkraftsetableringar inom kommunen. Syftet
är även att höja kunskapen om det aktuella projektet då Mariestads kommun i ansökningsskedet ska tillstyrka eller avstyrka etableringen i sin helhet.
Underlag för beslut

Samrådsunderlag upprättat av SSE Renewebles, Västra Kinneskogen vindkraftpark, Mariestads kommun.
SSE Renewebles, Översiktlig beskrivning av den planerade vindkraftsetableringen i Västra
Kinneskogen, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 31

Information: Utvecklingen av e-handel i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

I samband med att kommunstyrelsen 2012-02-09 behandlade uppföljningen av internkontrollplanen för 2011 framfördes önskemål om kompletterande information om kommunens
arbete med e-handel.
Kommunens e-handelsansvarige Malin Kvarnrud informerar kommunstyrelsens om hur
arbetet med e-handel har utvecklats och vilka utmaningarna är i framtiden. Informationen
innefattar bl.a:
-

Historik – Elektroniska affärer uppstart Mariestads kommun

-

Vad är e-handel

-

Fördelar med e-handel

-

Var är vi idag

-

Framtid E-handelsprojekt i M-stad & utmaningar

-

Presentation och visning av Agresso E-handelsmodul

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

E-handelsansvarige Malin Kvarnrud

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 32

KS 2011/0185

Information: Projekt ”Kraftsamling – unga till arbete”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Projekt ”Kraftsamling – unga till arbete” ska stödja och vägleda arbetslösa ungdomar till
arbete, studier eller praktik. Projektet drivs i samverkan mellan Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från årsskiftet
delfinansieras projektet av Europeiska socialfonden med ca 13 miljoner kronor.
På kort sikt är syftet med projektet att motverka den höga ungdomsarbetslösheten i Norra
Skaraborg. På längre sikt är syftet att erbjuda det lokala näringslivet utbildad och motiverad
arbetskraft. Projektet övergår den 1 maj från en inledande mobiliseringsfas till den s.k. genomförandefasen. Projektledare Claes-Henrik Martinsson informerar om projektet på
kommunstyrelsens sammanträde. Informationen innefattar bl.a. hur projektet finansieras
samt vad projektet kommer att erbjuda ungdomarna.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 33

KS 2012/0035

Verksamhetsplan 2012 för energi- och klimatrådgivning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen 2012 för energi- och klimatrådgivningen i
Mariestads kommun.
Bakgrund

Från och med verksamhetsåret 2009 är det krav från energimyndigheten att kommunerna
formellt godkänner upprättade verksamhetsplaner för energi- och klimatrådgivningen.
Energi- och klimatrådgivningen i Mariestad har upprättad ett förslag till verksamhetsplan
för år 2012.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Förslag till verksamhetsplan 2012 för energi- och klimatrådgivningen i Mariestad.
Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol 2012-01-27, Verksamhetsplan 2012 för energi- och klimatrådgivning i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 34

KS 2012/0048

Valärende: Förslag till revisor för den ideella föreningen
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunrevisorernas uppdrag till att även innefatta
uppdraget som revisor i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
Bakgrund

Den ideella föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har framfört önskemål om att Mariestads kommun ska lämna förslag till revisor för föreningen. Valet av revisor kommer att genomföras vid föreningens årsmöte den 13 mars 2012. Uppdraget
sträcker sig över två år.
Även de två övriga medlemmarna i föreningen, Lidköpings kommun och Götene kommun,
utser var sin revisor. Revisorernas uppdrag varvas så att kommunerna turas om att ha ordinarie respektive suppleant. Lidköpings representant utsågs förra året och kvarstår ett år.
Götene utser en revisorssuppleant på ett år.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av biosfärskoordinator Johanna Mac Taggart 2012-02-22, Val av revisor
till Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, Johanna Mac Taggart)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 35

KS 2011/0196

Valärende: Val av ledamot och ersättare i Kommunalförbundet
Tolkförmedling i Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse Per Rosengren (V) som ledamot i förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst för tiden fram till 31 december
2014.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Johan Abrahamsson (M) som ersättare i förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst för tiden fram till 31 december 2014.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att Mariestads kommun ska gå in som medlem i
ett kommunalförbund med Västra Götalandsregionen och kommunerna Göteborg, Borås,
Trollhättan och Uddevalla för att tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna.
Enligt förbundsordningen ska förbundsdirektionen bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Varje medlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs kommun utser
ordförande och Västra Götalandsregionen utser vice ordförande.
Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare i förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst för tiden fram till 31 december 2014.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Västra Götalandsregionen
Göteborgs kommun
Borås kommun
Trollhättans kommun
Uddevalla kommun
Per Rosengren
Johan Abrahamsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 36

KS 2010/0144

Motion om bostadsförsörjningsprogram
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, med utgångspunkt från arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort, utarbeta ett förslag till bostadsförsörjningsprogram.
Bakgrund

Magnus Landgren (KD), Sven-Inge Eriksson (KD) samt Margit Fernmo (KD) framhåller i
en gemensam motion att Mariestads kommun behöver riktlinjer för bostadsförsörjningen
och föreslår därför att ett bostadsförsörjningsprogram ska utarbetas.
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns krav på att kommuner ska upprätta aktuella bostadsförsörjningsprogram. Under år 2012 och sannolikt även under del av år 2013
ska ny Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort utarbetas. Under innevarande mandatperiod behöver även den kommunomfattande översiktsplanen revideras. Utvecklingsenheten bedömer att det är lämpligt att knyta ett arbete med bostadsförsörjningsprogram till dessa viktiga och strategiska planeringsprocesser.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

En enig kommunstyrelse tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Motion inlämnad av Magnus Landgren (KD), Sven-Inge Eriksson (KD) samt Margit Fernmo (KD) 2010-05-31, ”Riktlinjer för bostadsplanering”.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-01-25, Motion om bostadsförsörjningsprogram
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Magnus Landgren)
(Sven-Inge Eriksson )
(Margit Fernmo)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 37

KS 2012/0036

Begäran om undantag från kommunens regler för miljödiesel i
kommunens fordon
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tekniska förvaltningen undantag från ”Regler för
resor och transporter”. Undantaget innebär att förvaltningen tillåts att använda miljödiesel i
kommunens arbetsfordon.
Bakgrund

Tekniska förvaltningen har under ett antal år använt syntetbränsle i kommunens arbetsfordon. Under år 2011 skedde dock en återgång till miljödiesel och syftet med att byta drivmedel var att minska utgifterna. I kommunens ”Regler för resor och transporter”, som antogs
2011, framgår att dieselbilar ska tankas med syntetdiesel. Det innebär att det av kommunfullmäktige beslutade dokumentet för närvarande inte efterlevs. Tekniska förvaltningen
framhåller att det inte finns någon entydig uppgift om vilken av de båda bränslesorterna
som är mest miljövänlig. Båda typerna av bränslen är petroleumbaserade.
Inom MTG förbrukas årligen cirka 150 000 liter fordonsbränsle. Syntetbränsle är för närvarande 2,45 kr dyrare per liter än dieselbränsle vilket innebär en ökad kostnad om drygt 350
000 kr per år. Mot bakgrund av det ovan beskrivna önskar Tekniska förvaltningen fortsätta
med miljödiesel eftersom det inte bedöms som ekonomiskt försvarbart att gå tillbaka.
Tekniska nämnden beslutade 2011-12-20 att vidhålla tidigare beslut som innebär en besparing om 300 tkr genom att byta från syntetbränsle till dieselbränsle.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2011-12-20 § 186, Fördelning av budget 2012, Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av Gatuchef Matz Hasselbom 2012-02-02, Användning av miljödiesel i
kommunens fordon.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Tekniska nämnden)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 38

KS 2011/0365

Ansökan om bidrag från Korpen i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från Korpen i Mariestad om bidrag för att bedriva ett ungdomsprojekt med syfte att erbjuda motionsaktiviteter för ungdomar i åldrarna
16-20 år.
Bakgrund

Korpen i Mariestad har inkommit med en ansökan om bidrag för att starta och driva ett
ungdomsprojekt som ska erbjuda ungdomar i åldern 16-20 år olika motionsaktiviteter. Syftet är att etablera mötesplatser med friskvård och gemenskap i centrum samt skapa ett forum för de ungdomar som inte söker sig naturligt till idrotten idag och ge dem möjlighet att
få prova på olika motionsformer.
Målet med projektet är att aktivera minst 50 ungdomar i åldersgruppen 16-20 år samt att
rekrytera och utbilda minst två nya ledare inom åldersgruppen 16-25 år. Kostnaden för projektet som löper under två år uppgår till totalt 525 tkr. Ansökan till Mariestads kommun
uppgår till 500 tkr.
Korpen har ett årligt kommunalt bidrag om 150 tkr. Bidraget utgör Mariestads kommuns
totala bidragsstöd till Korpen Mariestad. Som grund för avtalet ligger kommunens uttalade
policy att bidrag till idrottsföreningar ska prioritera barn och ungdomsverksamhet.
Fritidschefen framhåller i ett yttrande över ansökan att det från och med år 2012 inte finns
några bidragsmedelmedel i budgeten för föreningsbidrag utöver det som är normerat enligt
beslutad fördelningsmodell. Fritidschefen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att
avslå ansökan.
Folkhälsoplaneraren konstaterar i ett yttrande över ansökan att folkhälsorådet inte har möjlighet att avsätta medel till projektet då det ansökta beloppet överstiger rådets budget. Folkhälsoplaneraren framhåller dock att folkhälsorådet skulle kunna medfinansiera ett projekt
där skolan är projektägare, det förutsätter dock att det finns fler finansiärer till projektet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 38 (forts.)
Underlag för beslut

Ansökan om bidrag från Korpen i Mariestad 2011-12-21, Förslag till ungdomsprojekt i Mariestad, från våren 2012 – dec 2013.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2012-01-12, Korpen, Mariestad. Ansökan
om bidrag för ungdomsprojekt.
Skrivelse upprättad av folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2012-02-06, Yttrande angående
Korpen i Mariestads ansökan om medel för ungdomsprojekt.
______________________________________________________

Korpen Mariestad
Fritidschef Tomas Ekström
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 39

KS 2012/0060

Kvalitetssäkring av beslutsunderlag och beredningsprocess
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens nämnder/förvaltningar ska publicera
samtliga handlingar och underlag inför nämndens och arbetsutskottets sammanträden
på politikerportalen. Eventuellt tillkommande ärenden/underlag ska läggas upp på politikerportalen i efterhand.
2. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga tjänsteskrivelser ska skrivas på de enhetliga
”Mariestadsmallarna” och utgå från den mall som tagits fram för hur en tjänsteskrivelse
ska utformas och vad den ska innefatta.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens nämnder/förvaltningar ska införa en beredningsprocess som överensstämmer med de upprättade riktlinjerna för nämndsadministrativt arbete/ärendeberedning.
Bakgrund

Vid den gemensamma budgetupptakten 2012-02-02 framfördes kritik mot vissa nämnders
ärendeberedning samt att nämndernas samtliga underlag inte tillgängliggjordes på politikerportalen. Mot bakgrund av denna kritik föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen ska rekommendera kommunens nämnder/förvaltningar att publicera samtliga
handlingar och underlag inför nämndens och arbetsutskottets sammanträden på politikerportalen. Även eventuellt tillkommande ärenden/underlag ska läggas upp på politikerportalen i efterhand.
Det är viktigt att samtliga tjänsteskrivelser som upprättas i Mariestads kommun på ett tydligt
och sakligt sätt beskriver ärendet i sin helhet. Det är även viktigt att samtliga dokument som
produceras i Mariestads kommun har ett enhetligt utseende. Kommunstyrelsens ordförande
föreslår därför att kommunstyrelsen ska besluta att samtliga tjänsteskrivelser ska skrivas på
de enhetliga ”Mariestadsmallarna” och utgå från den ”mall” som tagits fram för hur en
tjänsteskrivelse ska utformas och vad den ska innefatta.
Kommunchefens ledningsgrupp har beslutat om ”Riktlinjer för nämndsadministrativt arbete/ärendeberedning”. Syftet med dessa riktlinjer är att fastställa rutinerna inför, under och
efter sammanträden med nämndernas arbetsutskott. Då socialnämnden och avfallsnämnden
inte har något beredande arbetsutskott avses nämndernas sammanträden. Riktlinjerna tydliggör ansvaret för nämndsekreterare, förvaltningschef/ beredningsgrupp samt beredande
tjänstemän. Syftet med riktlinjerna är även att samordna, utveckla och kvalitetssäkra det
nämndsadministrativa arbetet och beredningsprocessen så att samtliga förtroendevalda får
kvalitativa och likvärdiga handlingar/underlag.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen ska rekommendera kommunens nämnder/ förvaltningar att införa en beredningsprocess som överensstämmer med de
upprättade riktlinjerna för nämndsadministrativt arbete/ärendeberedning.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till beslut var att:
-

Kommunstyrelsen beslutar att rekommendera kommunens nämnder/förvaltningar att
publicera samtliga handlingar och underlag inför nämndens och arbetsutskottets sammanträden på politikerportalen. Eventuellt tillkommande ärenden/underlag ska läggas
upp på politikerportalen i efterhand.

-

Kommunstyrelsen beslutar att samtliga tjänsteskrivelser ska skrivas på de enhetliga
”Mariestadsmallarna” och utgå från den ”mall” som tagits fram för hur en tjänsteskrivelse ska utformas och vad den ska innefatta.

-

Kommunstyrelsen beslutar att rekommendera kommunens nämnder/förvaltningar att
införa en beredningsprocess som överensstämmer med de upprättade riktlinjerna för
nämndsadministrativt arbete/ärendeberedning.

Den nämnd som av någon anledning har invändningar mot kommunstyrelsens rekommendationer ska meddela kommunstyrelsen detta snarast.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) yrkar att ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige som föreslås besluta att:
-

Kommunens nämnder/förvaltningar ska publicera samtliga handlingar och underlag
inför nämndens och arbetsutskottets sammanträden på politikerportalen. Eventuellt
tillkommande ärenden/underlag ska läggas upp på politikerportalen i efterhand.

-

Samtliga tjänsteskrivelser ska skrivas på de enhetliga ”Mariestadsmallarna” och utgå
från den ”mall” som tagits fram för hur en tjänsteskrivelse ska utformas och vad den
ska innefatta.

-

Kommunens nämnder/förvaltningar ska införa en beredningsprocess som överensstämmer med de upprättade riktlinjerna för nämndsadministrativt arbete/ ärendeberedning.

Johan Abrahamsson (M) samt Jan Hallström (FP) tillstyrker Dalviks (MAP) yrkande.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp Christer Dalviks (MAP) yrkande till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Administrative chefen Ola Blomberg 2012-02-07, Kvalitetssäkring av
beslutsunderlag och beredningsprocess.

Justerandes signatur
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Riktlinjer för nämndsadministrativt arbete/ärendeberedning.
Mall för tjänsteskrivelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Socialnämnden/förvaltningen)
(Barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen)
(Tekniska nämnden/förvaltningen)
(Miljö- och byggnadsnämnden/förvaltningen)
(Kulturnämnden/förvaltningen)
(Avfallsnämnden/förvaltningen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 40

KS 2012/0058

Fastställande av grundbelopp för bidrag till föreningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att grundbeloppet för bidrag till föreningar ska vara oförändrat
från år 2011.
Bakgrund

Budget för föreningsbidrag år 2012 är 2 594 tkr. Medel ur denna budget kan sökas av föreningar i Mariestads kommun som är anslutna till föreningsregistret. Budgeten fördelas över
4 olika bidragsformer:
-

Anläggningsbidrag
Verksamhetsbidrag
Hyresbidrag

-

Startbidrag

Startbidrag och hyresbidrag är fasta bidrag enligt regelverk, 1200 kr respektive 5000 kr per
förening och år.
Verksamhetsbidraget är normerat och bidraget beviljas med grundbeloppet gånger sammanlagda summan vägningstal för antalet medlemmar samt antalet bidragsberättigade sammankomster under föregående kalenderår.
Anläggningsbidraget är normerat och bidraget beviljas med grundbeloppet gånger sammanlagda summan vägningstal enligt specificerad lista i ”Regler för kommunalt föreningsbidrag och
uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet”
Kommunstyrelsen beslutar om grundbeloppets storlek. Fritidschef Tomas Ekström föreslår
att grundbeloppet ska vara oförändrat från år 2011 enligt följande:
-

Grundbeloppet för hyres- och startbidrag till föreningar samt för bidrag till länsövergripande föreningar ska vara 400 kr

-

Grundbeloppet för verksamhetsbidrag till föreningar som redovisat sammankomster
enligt lokalt aktivitetsstöd ska vara 400 kr.

-

Grundbeloppet för anläggningsbidrag till föreningar ska vara 400 kr.

Med detta förslag till beslut om grundbelopp för 2012 upphör det reducerade grundbeloppet som en konsekvens av det av kommunfullmäktige tidigare beslutade sparpaketet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-08

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 40 (forts.)
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2012-02-10, Fastställande av grundbelopp för bidrag till föreningar.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 41

KS 2012/0054

Ombudgetering av driftmedel från år 2011 till år 2012 för
kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 3 200 tkr av driftmedel från år 2011 till år 2012
för kommunstyrelsens verksamheter enligt upprättat förslag.
Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel från år
2011 till 2012. I förslaget föreslås att 3 200 tkr i driftbudgeten ombudgeteras.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Sammanställning av förslag till ombudgetering av medel för drift för kommunstyrelsens
verksamheter.
______________________________________________________

Förvaltningschef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 42

KS 2012/0054

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2011 till år 2012 för
kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 1 017 tkr av investeringsmedel från år 2011 till
år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter enligt upprättat förslag.
Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av investeringsmedel
från 2011 till 2012. I förslaget föreslås att 1 017 tkr i investeringsbudgeten ombudgeteras.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Sammanställning av förslag till ombudgetering av medel för investering för kommunstyrelsens verksamheter.
______________________________________________________

Förvaltningschef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 43

KS 2012/0057

Kommunövergripande plan för intern kontroll år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar det upprättade förslaget till plan för intern kontroll 2012.
Bakgrund

Kommunledningskontoret och kommunchefens ledningsgrupp har upprättat ett förslag till
plan för intern kontroll 2012. Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll handlar om att:
-

Ha grepp över både verksamhet och ekonomi

-

Styra mot effektivitet

-

Ha ordning och reda

-

Skapa trygghet

Varje år utarbetas en ny plan där kommunstyrelsen väljer att fokusera på några kontrollmoment. Planen innefattar både administrativa kontroller och redovisningskontroller och
avser både kommunledningskontoret och kommunövergripande. Förslaget bygger på en
risk- och väsentlighetsanalys samt utvärdering av intern kontrollplanen 2011. Förslaget redovisas på sammanträdet av ekonomichef Maria Vaziri.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2012-02-20, Internkontrollplan för 2012.
Mariestads kommun, plan för intern kontroll 2012, Administrativa och redovisningskontroller,
både inom kommunledningskontoret och kommunövergripande
______________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-08

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 44

KS 2011/0350

Förslag till ny taxa för parkering på avgiftsbelagd parkeringsplats
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att taxans högsta belopp för parkering på avgiftsbelagd
parkeringsplats kan uppgå till 25 kr/timme inklusive moms.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiftens storlek för respektive parkeringsplats får beslutas av tekniska nämnden.
3. Kommunfullmäktige rekommenderar tekniska nämnden att parkeringstiden på attraktiva parkeringsplatser i centrum ska förkortas.
Johan Abrahamsson (M), Jan Hallström (FP) samt Sven-Inge Eriksson (KD) reserverar sig
mot beslutspunkt 1 till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Mariestad har i stadskärnan innanför Hamngatan i väster, Nygatan i öster och Tidan i söder,
avgiftsbelagda parkeringar för kortare tidsperioder. Detta för att bland annat främja handeln. Nära stadskärnan finns bra parkeringar varav de flesta är utan avgift och för en längre
tidsperiod. Som exempel kan nämnas parkeringarna vid Biblioteket, i Stadsparken, utmed
Östra Järnvägsgatan, Bangatan och vid Bantorget. Väster om stadskärnan utmed Hamngatan finns stora parkeringsplatser på hamnplanerna. Från samtliga dessa parkeringar är det ett
par minuters promenad till stadskärnan.
För att öka cirkulationen i centrum föreslår tekniska nämnden att taxan höjs. Därmed
kommer även tillgängligheten till parkeringsplatser i centrum att öka. Besökande som kräver
närhet till handel eller andra inrättningar bör ges en bättre tillgång genom större rörlighet på
de kommunala parkeringsplatserna.
Kommunfullmäktige beslutade 1991 om höjda avgifter till 5 kr/timme inkl moms. År 2009
togs ett nytt beslut om höjning av avgiften till 10 kr/timme. Tekniska nämnden framhåller
att det krävs en ytterligare höjning av avgiften, främst med anledning av att det har införts
en skatt på parkeringsavgifter samt att bankernas kostnad för kontanthantering har ökat.
Tekniska nämnden föreslår att avgiftens storlek för respektive parkeringsplats får beslutas
av tekniska nämnden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att högsta taxan för parkering på avgiftsbelagd parkeringsplats ska vara oförändrad.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 44 (forts.)

Jan Hallström (FP) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande
Nils Farken (MP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) ställer arbetsutskottets förslag och Abrahamssons (M) yrkande
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2011-11-29 § 154, Förslag till ny taxa för parkering på
avgiftsbelagd parkeringsplats och att installera nya parkeringsautomater i Mariestads centrum.
Skrivelse upprättad av trafikutredare Eva Berdenius 2011-10-24, Förslag till nya parkeringsautomater i Mariestads centrum.
Skrivelse från styrelsen i Knallen Service till tekniska förvaltningen i vilken butiksägarna
protesterar mot höjda p-avgifter.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Tekniska nämnden, trafikutredare Eva Berdenius)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 45

KS 2011/0067

Försäljning av Torsö skola.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att sälja fastigheten Hässlestad 1:22,
Torsö skola.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överföra fastigheten Hässlestad 1:22, Torsö skola, till avvecklingsfastigheter
Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har tekniska förvaltningen, i samverkan med
ERA Skarborgsmäklaren, genomfört en värdering av fastigheten Hässlestad 1:22, Torsö
skola. I värderingen bedöms värdet av fastigheten till 2 200 tkr med skolverksamhet och till
mindre än 500 tkr utan skolverksamhet (tom fastighet). Fastigheten inrymmer för närvarande enbart kommunal förskole- och fritidsverksamhet som planeras att successivt avvecklas.
Torsö skärgårdsskola har framfört önskemål om att, efter avstyckning, köpa ”skolfastigheten” för mellan 500 tkr och 1 000 tkr. Skärgårdsskolan planerar att bedriva skolverksamhet,
förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet i fastigheten.
I köpeskillingen ingår lösa inventarier inom tekniska förvaltningens och kostavdelningens
ansvarsområde. Inventarier som ägs av Barn- och utbildningsförvaltningen regleras separat.
I samband med försäljningen skall en fastighetsreglering genomföras som innebär att kommunen behåller den angränsande skogsmarken. bokförda värdet beräknas vid försäljningstillfället uppgå till ca 2 700 tkr.
Tekniska förvaltningen föreslår att Torsö skola ska säljas till Torsö Skärgårdsskola för
800 tkr med försäljningsdatum 2012-07-01 samt att den angränsande skogsmarken får användas som skolskog till Torsö skärgårdsskola. Tekniska förvaltningen föreslår vidare att
mark- och exploateringschefen ska få i uppdrag att beställa avstyckning samt upprätta förslag till köpeavtal.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Rune Skogsberg (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Underlag för beslut

Skrivelse från Gunnar Carlsson, Ordförande för Torsö Skärgårdsskola, 2012-02-11, Förslag
från Torsö Skärgårdsskola e f angående köp av Torsö skola.
Skrivelse upprättad av byggnadschef Leif Andersson 2012-02-16, Försäljning av Torsö skola.
Värdering av fastigheten Hässlestad 1:22, Torsö skola upprättad av ERA Skaraborgsmäklaren.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Gunnar Carlsson, Torsö Skärgårdsskola)
(Byggnadschef Leif Andersson)
(Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 46

KS 2012/0056

Framtidens turism i Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Mariestads kommun ställer sig positiv till utredningen och godkänner det redovisade
förslaget till fortsatt arbete.
2. Projekttiden bestäms till åren 2012, 2013 och 2014.
3. Mariestads kommun godkänner förslag till projektbudget för år 2012 inkl kostnader,
finansiering och kostnadsfördelning. Kostnaderna för år 2013 och 2014 kommer att
bestämmas under 2012.
4. Kostnaden för år 2012 uppgår till maximalt 150 tkr. Denna kostnad finansieras genom
kommunstyrelsens centralt avsatta medel för år 2012. Mariestads kommun avsätter
minst motsvarande summa, 150 tkr för åren 2013 och 2014.
5. Mariestads kommun är projektägare och anställningsmyndighet.
Bakgrund

Kommunchefen i Töreboda kommun samt turistchefen i Mariestads kommun har utarbetat
ett förslag till ett fördjupat samarbete inom turismområdet, ”Framtidens turism i Mariestad,
Töreboda, Gullspång och Karlsborg”.
I ett arbetsmaterial, daterat 2011-04-12 med titeln ”Kanallandskapet mellan sjöarna”
beskriver en arbetsgrupp höga ambitioner i syfte att ”skapa en kraftfull nysatsning på turismnäringen i de fyra kommunerna”. För ett högre utbyte av satsningarna på besöksnäringen som en tillväxtmotor i kommunerna förutsätts att dessa utvecklar sina handlingsplaner utifrån en gemensam vision och målbild, vägledda av såväl nationella som regionala
och lokala strategier. En förutsättning för detta är att tillräckliga resurser samordnas samt
att styrning och roller beskrivs utifrån vad som bedöms som mest effektivt för ”delregionen
MTGK” i sin helhet.
Turism- och besöksmålsutveckling bygger på en engagerad och drivande näring. Utan att
befintliga och nya företag driver den gemensamma destinationsutvecklingen utifrån deras
egna företags ambition att växa och utvecklas kommer det kommungemensamma arbetet
inte få full effekt.
Kommunerna finansierar genom detta beslut en gemensam halvtidstjänst med mera för
projektet. Eventuell ökning av tjänsten kräver finansiering av exempelvis Skaraborgs kommunalförbund.
De långsiktiga ekonomiska förutsättningarna inkl kostnadsfördelning och organisationsform
utreds inom ramen för det fortsatta arbetet.
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) samt Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till
beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchefen i Töreboda, Tommy Sandberg samt turistchefen i
Mariestad Lotta Samuelsson 2011-09-07, Framtidens turism i Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg.
Utredning upprättad av kommunchefen i Töreboda, Tommy Sandberg samt turistchefen i
Mariestad Lotta Samuelsson, Framtidens turism i Mariestad, Töreboda, Gullspång och
Karlsborg.
______________________________________________________

Kommunchefen i Töreboda, Tommy Sandberg
Turistchef Lotta Samuelsson
Planeringschef Kristofer Svensson
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Kommunstyrelsen
Ks § 47

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 9 februari 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 2 februari 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 16 februari 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 2 februari 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariestad Töreboda Energi AB

Protokoll från den 13 december 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-03-08

Anslagsdatum

2012-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-04-09

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

