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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 18

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. NTF Skaraborg. Skrivelse med erbjudande om ökar samarbete med kommunen inom
trafiksäkerhetsområdet.
2. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Sjuhärads kommunalförbund m.fl. Dokumentation från konferens i Göteborg 2011-05-18, Förutsättningar för föräldrastöd - ledarskap och samverkan.
3. Enetjärn Natur AB. Minnesanteckningar från samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Mariestads och Götene kommuner angående SSE:s planerade vindkraftsanläggning i Västra Kinneskogen 2011-12-08.
(Dnr. KS 2011/330)
4. Trollhättans Stad, kommunfullmäktige. Beslut att Västra Götalandsregionen och
kommunerna Göteborg, Borås, Trollhättan, Uddevalla och Mariestad bildar ett kommunalförbund för att tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 19

Inbjudningar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Göteborgs stad m.fl. Inbjudan till 56:e IFPH World Congress ”Den inkluderande staden i en global värld” den 16-19 september 2012 i Göteborg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 20

KS 2010/0249

Information: Vision 2030 - Uppföljning av kommunikationsinsatser 2011
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-13 om en ny vision för Mariestads kommun
- Vision 2030. Visionen visar på inriktningen för kommunens utveckling och ska vara ledande vid stora och små beslut i organisationens vardag.
Utan ett externt engagemang är det inte möjligt att uppnå visionen. Det finns därför en uttalad ambition att inspirera människor, grupper, organisationer, företag m.m. utanför
kommunens organisation till att vara med och arbeta för visionen. För att lyckas med detta
krävs att kommunen lyckas att sprida informationen om Vision 2030 – att den finns, dess
innehåll och funktion samt med budskapet om att alla är välkomna att vara med i arbetet
att förverkliga den.
För att samordna och strukturera våra insatser med att kommunicera visionen på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt har en kommunikationsplan upprättats. Denna ska följas upp
årligen i samband med att planeringen för nästkommande år.
Organisationsutvecklare Pernilla Kristiansson informerar om uppföljningen av kommunikationsinsatserna år 2011 på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av organisationsutvecklare Pernilla Kristiansson 2012-01-02, Vision
2030: Uppföljning av kommunikationsinsatser 2011.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Organisationsutvecklare Pernilla Kristiansson)
(Förvaltningschef Maria Vaziri)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 21

KS 2010/0249

Information: Vision 2030 - Kommunikationsplan för år 2012
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen konstaterar att arbetet med att kommunicera Vision 2030 är av särskild
vikt och förutsätter därför att verksamhetsansvariga inom respektive förvaltning aktivt deltar i arbetet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-13 om en ny vision för Mariestads kommun
- Vision 2030. Visionen visar på inriktningen för kommunens utveckling och ska vara ledande vid stora och små beslut i organisationens vardag. Visionen är även ett viktigt verktyg i kommunens målstyrningsarbete.
Utan ett externt engagemang är det inte möjligt att uppnå visionen. Det finns därför en uttalad ambition att inspirera människor, grupper, organisationer, företag m.m. utanför
kommunens organisation till att vara med och arbeta för visionen.
Syftet med kommunikationsplanen är att samordna och strukturera kommunens insatser
för att kommunicera visionen på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Planen bygger på
en enkel modell som klart och tydligt belyser de viktigaste frågorna. Modellens enkelhet
innebär att den med fördel kan användas som utgångspunkt vid planering av enskilda
kommunikationsinsatser.
Kommunledningskontoret ska årligen upprätta en kommunikations- och aktivitetsplan.
Avsikten är dock inte att planen ska beslutas politiskt. Frågan om hur kommunens vision
ska kommuniceras internt och externt åligger kommunens förvaltningar. Organisationsutvecklare Pernilla Kristiansson informerar om kommunikations- och aktivitetsplanen år
2012 på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av organisationsutvecklare Pernilla Kristiansson 2011-12-12, Kommunikationsplan Vision 2030 för 2012.
Kommunikationsplan och aktivitetsplan år 2012 för Vision 2030.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Organisationsutvecklare Pernilla Kristiansson)
(Förvaltningschef Maria Vaziri)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 22

KS 2011/0013

Information: Förstudie av områdesstyrelse för Torsö örike
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Torsö Byalag har beviljats medel (20 tkr) av Leader Norra Skaraborg för att genomföra en
förstudie avseende möjligheterna att etablera en s.k. områdesstyrelse för Torsö örike. En
områdesstyrelse ska vara en plattform för konstruktiv medborgardialog.
Projektets mål och syfte är att utarbeta ett underlag för Torsö byalags fortsatta dialog med
Mariestads kommun. Förstudien ska bl.a. utreda innehåll, organisation m.m. i en områdesstyrelse samt lämna förslag till regelverk. Förstudien ska ses som ett pilotprojekt för en
geografisk del av Mariestads kommun och modellen kan om den faller väl ut tillämpas
inom andra landsbygdsområden.
Kommunledningskontoret har fört ett inledande samtal med föreningen och ser ett värde i
att arbetsutskottet får en tidig information och insyn i förstudiearbetet. Anders Johansson
samt Stefan Andersson från Torsö byalag informerar om det pågående och förestående
arbetet på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt näringslivsutvecklare Mats
Widhage 2012-01-03, Information om Leaderprojekt – Förstudie kring områdesstyrelse i
Torsö örike.
Skrivelse upprättad av Torsö byalag 2012-01-19, Områdesstyrelse?
Torsö Byalag, ansökan till Leader Norra Skaraborg, ”Områdesstyrelse i Torsö örike – förstudie, förankring och regelverk, november 2011.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 23

KS 2011/0308

Framtida markanvändning inom fastigheten Fiskgjusen 2 (fängelset)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Mariestads kommun ser positivt på en utveckling av befintlig fängelsebyggnad och övriga byggnader med inriktning mot kontor/bostäder/vandrarhem/hotell.
2. Mariestads kommun är generellt positiv till en förtätning utmed Tidans mynning. Den
gestaltade exploateringsgraden bedöms dock vara för hög och byggnaden närmast fängelsebyggnaden och muren bör utgå då denna byggnad bedöms påverka helhetsintrycket
av huvudbyggnaden. Det fortsatta arbetet bör därför inriktas mot tre byggrätter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att följande förutsättningar föreligger vid en
eventuell byggnation på den aktuella fastigheten:
-

Grundförutsättningarna enligt SGU är att marken består av lera/silt vilken troligen innebär pålning. Ytterligare omfattande utredning krävs men förutsättningarna är sannolikt desamma som för övriga punkthus på Ekudden.

-

Höjdnivåerna kräver en utfyllnad på minst en meter enligt dagens krav.

-

Parkstråket mot vattnet måste skyddas och det får inte vara några parkeringar längst
muren mot vattnet.

-

Det finns en avloppspumpstation öster om fastigheten som kan avge lukt. Detta
kommer sannolikt påverka den allmänna upplevelsen i det eventuella bostadsområdet.
Sannolikt omfattas pumpstationen av skyddsavstånd.

-

Det finns även flera ledningsrätter genom området som gör att byggrätterna begränsas.

-

För att möjliggöra förändringen inom fastigheten krävs en ändring av gällande detaljplan. Först i detta skede kan Mariestads kommun ta slutlig ställning till möjligheten att
utveckla fastigheten med bostäder enligt redovisat koncept.

-

Mariestads kommun kommer att ställa särskilda krav på gestaltning, materialval m.m.
vid en eventuell exploatering i detta attraktiva läge.

Bakgrund
Specialfastigheter som äger fastigheten Fiskgjusen 2 har framfört frågor om möjligheterna
att exploatera området norr om fängelset Vita duvan i Mariestad. Specialfastigheter har tagit
fram ett förslag till utveckling av fastigheten som innebär att fastigheten bebyggs med fyra
punkthus om vardera fem våningar.
Kommunledningskontoret har genomfört en översiktlig utredning och konstaterar att en
förtätning inom fastigheten kan vara positiv men att slutlig ställning inte kan tas innan frågan prövas inom ramen för ett detaljplanearbete.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 23 (forts.)
Underlag för beslut
Skrivelse från regionchefen på Specialfastigheter Håkan Ragnhem 2011-10-31, Fastigheten
Mariestad Fiskgjusen 2 – Framtida markanvändning.
Liljewall arkitekter, Utvecklingsmöjligheter för Mariestad Fiskgjusen 2, januari 2011.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-01-02, Fiskjusen 2 (Fängelset) – framtida markanvändning.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Håkan Ragnhem, Specialfastigheter
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 24

Information om Vindkraft – aktuella ansökningar, tillståndsprocess m.m.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-12-21 informerade planeringschefen om etablering
av vindkraftparker vid Västra Kinneskogen och i Lyrestad, Mariestads kommun. Arbetsutskottet uttryckte önskemål om ytterligare information om det aktuella läget kring vindkraftsprövningar m.m.
Stadsarkitekt Ingrid Järnefelt samt miljöinspektör Åsa Furustam informerar om aktuella
ansökningar avseende vindkraft, tillståndsprocess m.m. på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Stadsarkitekt Ingrid Järnefelt
Miljöinspektör Åsa Furustam
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 25

KS 2011/0204

Begäran om reducerad planavgift
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte reducera den uttagna planavgiften för
nybyggnation av bostadshus inom fastigheten Nolhagen 2:18 i Mariestads kommun.
Beslutet sker med hänvisning till likställighetsprincipen samt att den uttagna planavgiften
följer den av kommunfullmäktige fastställda taxan för att ta ut avgifter enligt plan- och
bygglagen.
Arbetsutskottets svar på kompletterande frågor
Fastighetsägarens fråga:
”I detaljplanen för Nolhagen 2:18 finns en föreslagen tomdelning samt medgivande av två
byggrätter. Totalt kommer enbart en byggrätt vara utnyttjad när bygglovet har realiserats.
Vad skulle handa om den obebyggda ”byggrätten” skulle utnyttjas i framtiden? Ytterligare
en lika stor belastning med planavgifter?
Arbetsutskottets svar:
Enligt gällande taxa ska planavgift tas ut även för den framtida byggnaden. Storleken på
avgiften bestäms i bygglovsprövningen och påverkas bland annat av byggnadens storlek.
Planavgiftens syfte är att täcka de kostnader som kommunen haft för att upprätta detaljplanen. I planavgiften ingår inte anslutningskostnader för vatten och avlopp.
Bakgrund
Ägaren till fastigheten Nolhagen 2:18 har inkommit med en begäran till kommunledningskontoret om att få en reduktion av den beslutade och uttagna planavgiften som fallit ut i
samband med en nybyggnation inom fastigheten. Fastighetsägarens bedömning är att planavgiften om 19 tkr inte motsvarar kommunens kostnader i denna del. Det konstateras att
planavgift har tagits ut i samband med bygglovsprövning och avgiften har tagits ut enligt då
gällande taxa.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-09-07, Nolhagen 2:18 Begäran om reducering av planavgift.
E-postskrivelse från Hans Persson daterad den 21 april 2011.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 26

KS 2011/0160

Granskningsutställning av Skövde kommuns översiktsplan – ÖP 2025
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på Granskningsutställningen av
Skövde kommuns översiktsplan – ÖP 2025:
-

Mariestads kommun deltar gärna i lämpiga delar då det gäller att stärka Skövdes utveckling i det viktiga pendlingsstråket utmed riksväg 26.

-

Mariestads kommun har inga ytterligare synpunkter än de som tidigare framförts under
samrådet (Samrådsyttrandet biläggs detta yttrande).

Bakgrund
Skövde kommun har ställt ut förslag till översiktsplan ÖP 2025 för granskning. Mariestads
kommun har lämnat yttrande tidigare under samrådsskedet och framförde då bland annat
att det är viktigt för Skaraborg att Skövde kommun fortsätter att utvecklas. Vidare framförde Mariestads kommun bedömningen att Skaraborgs framtida framgång vilar på såväl ett
starkt centrum (Skövde) som på starka noder och att den gemensamma utvecklingen bör
inriktas mot att stärka såväl centrum som noderna.
Mariestads kommun anser att det finns stora möjligheter att samverka om boendeplanering
för att tillsammans kunna erbjuda ett attraktivt och diversifierat utbud. Mariestads kommun
anser vidare att begreppet Skövderegionen behöver förtydligas samt att etablerad samverkan bör öka inom områdena infrastruktur, turism m.m. Kommunstyrelsens yttrande avser
de frågor som berör mellankommunalt samarbete m.m.
Underlag
Skövde kommun, ÖP 2025, Granskningsutställning, 2 december 2011.
(Underlaget är tillgängligt på www.skovde.se)
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-01-02, ÖP 2025, Skövde
kommuns översiktsplan – Granskningsutställning.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-05-26, Förslag till yttrande
ÖP 2025, Skövde kommuns översiktsplan, samrådshandling.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Skövde kommun)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 27

KS 2011/0362

Förslag till regelbunden loppmarknad på Esplanaden
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att upplåta Esplanaden för torghandel med inriktning
loppmarknad med i ärendet upprättade förslag på regler. Avgiften ska vara 100 kr./plats.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att vara huvudman för verksamheten.
3. Kommunfullmäktige beslutar att loppmarknadsverksamheten ska utvärderas under juni
månad 2012. Med utgångspunkt i utvärderingen får kommunstyrelsens arbetsutskott i
uppdrag att besluta om fortsatt verksamhet.
Bakgrund
En nyligen genomförd studie visar att Mariestads centrum kan upplevas som lite trött. En
vitalisering av centrum skulle både öka trevnaden, skapa underlag för fler mötesplatser och
ge ett ökat kundunderlag för handeln.
Mariestad har idag några loppmarknader inomhus. Den största är kyrkornas loppmarknad
på Stockholmsvägen. Det ordnas loppmarknader utomhus sommartid i olika föreningars
regi, men det finns ingen fast loppmarknad utomhus.
Miljö- och byggnadsförvaltningen samt tekniska förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar upplåta Esplanaden för loppmarknader en gång per månad under
sommarhalvåret. Långlördag föreslås som en lämplig dag. Då kan även handeln i centrum
tillgodogöra sig en ökad tillströmning av människor. För att inte kollidera med redan etablerade aktiviteter som Allékonsten och Skördefesten, föreslås att dessa och eventuella
andra fasta arrangemang får företräde.
Om kommunen har upplåtit en allmän plats för torghandel krävs inget polistillstånd.
Kommunfullmäktige föreslås därför fatta beslut om att upplåta esplanaden för torghandel
som är begränsad till enbart begagnade kläder, husgeråd med flera begagnade mindre varor.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar om tider,
taxa och regler för loppmarknaden enligt tekniska förvaltningens förslag, samt ger tekniska
förvaltningen i uppdrag att vara huvudman för loppmarknaden.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) yrkar att loppmarknadsverksamheten ska utvärderas under juni
månad. Med utgångspunkt i utvärderingen får kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag
att besluta om fortsatt verksamhet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 27 (forts.)
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp Abrahamssons (M) tilläggsyrkande för beslut
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-08 § 184, Mariestad Gamla
Staden 6:1 – förslag till regelbunden loppmarknad på Esplanaden.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2011-12-20 § 184, Förslag till regelbunden loppmarknad på Esplanaden i Mariestad.
Skrivelse upprättad av trafiksamordnare Eva Berdenius 2011-11-30, Mariestad – Förslag till
regelbunden loppmarknad på Esplanaden i Mariestad.
Regler för loppmarknad på Esplanaden i Mariestad
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Tekniska nämnden)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 28

KS 2012/0015

Tidplan för budget- och målarbete inför budget 2013-2015
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner tidplanen för budget- och målarbete under år
2012 inför budget 2013-2015 enligt ekonomienhetens förslag.
Bakgrund
Ekonomienheten har utarbetat ett förslag till Tidplan för budget- och målarbete inför budget 2013-2015 enligt följande:
Budgetupptakt Ksau (halvdag)

2 februari

Budgetramar, övergripande förutsättningar, investeringsplan, nämndernas budgetförutsättningar, målinriktning.
Förvaltningschefer, ekonomer, nämndspresidier o avdelningschefer deltar
Beredning/förslag till prel. ramar för gemensamma nämnder
Kommunchefsmöte
MTG styrgrupp

februari
februari

Central samverkan

23 februari

Nämnder beslut om mål och ramanalyser mars/april
Nämndsövergripande tjänsteberedning innan nämndsbeslut, lämna till klk senast 17 april
Ksau budgetträff nämndspresidier (halvdag)

26 april

Förvaltningschefer, ekonomer, nämndspresidier och avdelningschefer deltar
Partipolitiska överläggningar

april/maj

Ksau, förslag till budgetbeslut

10 maj

Ramanalyser, förslag till drift- och investeringsbudget samt mål
Central samverkan Ksau:s budgetförslag

16 maj

KS-förslag till budgetbeslut

24 maj

Kommunfullmäktige budgetbeslut

20 juni

Beslut om driftbudget, investeringsbudget, skattesats och mål

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-01-19

Sida
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 28 (forts.)
Fastställande av nämndernas internbudgetar

november

Nämndbeslut, interbudgeten lämnas till ekonomikontoret 3december
Tryckning av budgetdokument

januari 2013

Ekonom Jonas Eriksson informerar om förslaget till tidplan på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av ekonom Jonas Eriksson 2011-01-10, Tidplan för budget och målarbete under år 2012 inför budget år 2013-2015.
_____________________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2012-01-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 29

KS 2011/0348

Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp vid
Västra skogen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp så att
det omfattar Tranvägen i Västra skogen.
Bakgrund
Detaljplanen för Tranvägen i Västra skogen vann laga kraft 2009-11-02. I överensstämmelse med denna plan bör verksamhetsområdet för vatten och avlopp utökas så att det överensstämmer med detaljplanen.
Tekniska nämnden beslutade 2011-11-29 att föreslå kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp enligt bilagd karta (kartan omfattar Tranbärsvägen i
Västra skogen).
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2011-11-29 § 173, Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp vid Västra skogen, Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av VA-chef Kenneth Jensen 2011-10-26, Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp vid Västra skogen, Mariestads kommun.
Plankarta över Tranvägen i Västra skogen.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Tekniska nämnden)
(VA-chef Kenneth Jensen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2012-01-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 30

KS 2012/0014

Höjning av avgiften för kost vid särskilt boende
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgiften för kost vid särskilda boende enligt socialtjänstlagen till 7,405 procent av prisbasbeloppet vilket innebär 3 258 kr per månad för år
2012. Avgiften ska gälla fr.o.m. 2012-03-01.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2011-12-29 att höja avgiften för kost vid kommunens särskilda
boende med 800 kr per månad. Höjningen av avgiften beräknas ge en ökad nettointäkt om
900 tkr per år.
Höjningen av taxan innebär att intäkterna för kosten ökar med 1 800 tkr per år. En konsekvens av detta är dock att omvårdnadsavgiften minskar med 900 tkr per år på grund av höjt
mertillägg för mat vid fastställande av förbehållsbelopp. Hur den enskildes ekonomi påverakas av höjningen har redovisats för socialnämnden.
Socialförvaltningen framhåller att avgiften för kost måste knytas till prisbasbeloppet för att
socialnämnden ska kunna räkna upp avgiften vid den årliga omräkningen av taxan. En avgift för kost på 3 258 kr per månad motsvarar 7,405 procent av prisbasbeloppet 2012.
Behandling på sammanträdet
Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av Avdelningschef Lotta Hjoberg, Höjning av avgiften för kost vid särskilt boende.
PowerPoint presentation som förevisades socialnämnden för att informera om hur den enskildes ekonomi påverakas av höjningen av avgiften för kost.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Socialnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2012-01-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 31

KS 2011/0363

Yttrande över granskning av ”Intern kontroll av arvoden och ersättningar till förtroendevalda”
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över kommunrevisorernas rapport ”Intern kontroll
av arvoden och ersättningar till förtroendevalda” enligt kommunledningskontorets förslag.
Bakgrund
Kommunrevisorerna i Mariestad, med biträdande av KPMG, har granskat ”Intern kontroll
av arvoden och ersättningar till förtroendevalda”. Uppdraget var att bedöma om det finns
ett tillfredsställande regelverk, fastställda riktlinjer och rutiner för att säkerställa en god intern kontroll vad gäller arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Syftet med granskningen var att besvara följande frågor:
-

Finns ett tillfredsställande regelverk, fastställda riktlinjer och rutiner för att säkerställa
en god intern kontroll vad gäller arvoden och ersättningar till förtroendevalda?

-

Sker hanteringen i enlighet med fastställt regelverk?

-

Vilka kontroller och uppföljningar görs av att arvoden och ersättningar betalas ut i enlighet med arvodesbestämmelserna?

Revisorerna bedömer, utifrån dokumentation och de kontakter som tagits, att kommunen
upprättat rimliga kontroller och rutiner för den handläggning som sker inför utbetalning av
arvoden och ersättningar till kommunens förtroendevalda. Revisorerna efterlyser dock en
tydligare uppföljning avseende arvoden och ersättningar.
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande över granskningsrapporten.
I förslaget till yttrande lämnar kommunledningskontoret bl.a. följande kommentarer:
-

Rapporten är otydlig då det är svårt att utläsa vilka kommentarer som avser det egentliga utredningsuppdraget och vilka som avser lönenämnden i Gullspångs kommun.

-

Rapporten återkopplar inte till de frågeställningar som utredningen skulle besvara utan
konstaterar enbart att kommunen upprättat ”rimliga” kontroller och rutiner.

-

Kommunledningskontoret har inget att invända mot uppdraget att följa upp arvoden
och ersättningar till förtroendevalda, rapporten tydliggör dock inte vad det är som ska
följas upp.

Kommunledningskontoret konstaterar att samtliga blanketter för sammanträdes- och förrättningsarvode granskas av två av varandra oberoende personer (nämndsekreterare och
löneadministratör)samt attesteras av en tredje person (förvaltningschef) innan ersättningen
utbetalas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2012-01-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 31 (forts.)
Vidare får berörda personer (nämndsekreterare) regelbunden information och återkoppling
från lönekontoret. Kommunledningskontorets uppfattning är att handläggningsprocessen
för arvoden och ersättningar till förtroendevalda är kvalitetssäkrad.
Underlag för beslut
Revisionsrapport upprättad av kommunrevisorerna och KPMG 2011-12-13, Intern kontroll av arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Förslag till yttrande upprättat av förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria
Vaziri samt administrative chefen Ola Blomberg 2012-01-05, Yttrande över granskning av
”Intern kontroll av arvoden och ersättningar till förtroendevalda”.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Kommunrevisorerna)
(Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri)
(Administrative chefen Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-01-19

Sida
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 32

Aktuell information & rapporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gärdesparken
Byggnadschef Leif Andersson samt utvecklingsstrateg Claes-Göran Crommert gav en nulägesbeskrivning av verksamheten i Gärdesparken. Murgården är under uppförande och arbetet med gång- och parkvägar kommer att påbörjas inom kort. Vidare pågår projektering
av trädgårdsmästeriet/plantskolan samt bron över Tidan. Informationen innefattade även
en redovisning av de ekonomiska förutsättningarna för utbyggnaden av Gärdesparken.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS
___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-01-19

Anslagsdatum

2012-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-02-15

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

