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Kommunstyrelsen
Ks § 16

KS 2011/0160

Granskningsutställning av Skövde kommuns översiktsplan – ÖP
2025
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skövde kommun, ÖP 2025, Granskningsutställning, 2 december 2011.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-01-02, ÖP 2025, Skövde
kommuns översiktsplan – Granskningsutställning.
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Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-05-26, Förslag till yttrande
ÖP 2025, Skövde kommuns översiktsplan, samrådshandling.
______________________________________________________

Skövde kommun
Planeringschef Kristofer Svensson
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Kommunstyrelsen
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KS 2010/0249

Information: Vision 2030 - Uppföljning av kommunikationsinsatser
2011
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen 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.
______________________________________________________

Organisationsutvecklare Pernilla Kristiansson
Förvaltningschef Maria Vaziri
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KS 2010/0249

Information: Vision 2030 - Kommunikationsplan för år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av organisationsutvecklare Pernilla Kristiansson 2011-12-12, Kommunikationsplan Vision 2030 för 2012.
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Kommunikationsplan och aktivitetsplan år 2012 för Vision 2030.
______________________________________________________

Organisationsutvecklare Pernilla Kristiansson
Förvaltningschef Maria Vaziri
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KS 2011/0362

Förslag till regelbunden loppmarknad på Esplanaden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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. Miljöoch 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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Tommy Pettersson Friberg (S), Ola Bertilsson (S), Nils Farken (MP) samt Jan Hallström
(FP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerandes signatur
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Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen 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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KS 2011/0348

Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp vid
Västra skogen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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).
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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)
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KS 2012/0014

Höjning av avgiften för kost vid särskilt boende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Marianne Kjellquist (S) samt Per Rosengren (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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)
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KS 2011/0363

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

Kommunstyrelsens beslut

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.
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Vidare får berörda personer (nämndsekreterare) regelbunden information och återkoppling
från lönekontoret. Kommunledningskontorets uppfattning är att handläggningsprocessen
för arvoden och ersättningar till förtroendevalda är kvalitetssäkrad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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”.
______________________________________________________

Kommunrevisorerna
Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
Administrative chefen Ola Blomberg
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Uppföljning av internkontrollplan för 2011
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen om uppföljningen av internkontrollplanen 2011.
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2011-04-07 en internkontrollplan för år 2011. Den interna kontrollen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att
säkerställa att kommunfullmäktiges fastställda mål uppfylls.
Kommunledningskontoret har, i samverkan med övriga förvaltningar, sammanställt en uppföljning av planen för att kontrollera hur verksamheterna arbetat efter de antagna mål, riktlinjer och rutiner som bedömdes viktigast att följa upp under år 2011 utifrån aspekterna väsentlighet och risk. Kommunchefens ledningsgrupp kommer att fortsätta följa upp de områden som enligt internkontrollplanen fungerat mindre bra.
Ekonomichef Maria Vaziri informerar om uppföljningen av internkontrollplanen 2011 på
sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet beslutade att överlämna uppföljningen av internkontrollplanen 2011 till
kommunstyrelsen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri 201201-22, Uppföljning av internkontrollplan för 2011.
Uppföljning plan för intern kontroll 2011, Administrativa och redovisningskontroller både
inom kommunledningskontoret och kommunövergripande.
______________________________________________________

Förvaltningschef Maria Vaziri
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KS 2011/0366

Synpunkter på Turismstrategi Skaraborg handlingsplan 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget till Turismstrategi
Skaraborg handlingsplan 2012.
1. Stödjer planen arbetet på fältet i tillräcklig omfattning?
Planen är till stor hjälp både i det operativa arbetet med turismföretagen och i det långsiktiga strategiska turismarbetet. Det är även upp till varje kommun/turistorganisation att
arbeta och prioritera insatserna i planen. Det krävs kraftfulla satsningar på väl samordnad
destinationsutveckling i Skaraborg för att målen i Skaraborgs Turismstrategi ska nås.
2. Tillgodoses kommunernas inflytande på insatserna i planen genom föreslagen organisering?
Mariestads kommun är positivt till en organisationsmodell som klart signalerar att det
gemensamma arbetet utgår från Skaraborgs kommunalförbund, d.v.s. kommunerna.
Genom kommunens engagemang i det pågående pilotprojektet med destinationsutveckling i Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg har vi prövat organisationsmodellen som föreslås i handlingsplanen för Skaraborg. Våra erfarenheter av denna modell är
positiva.
Vi delar uppfattningen att det behövs en samordnare såväl som ett antal operativa destinationscoacher. De senares uppgift ska vara att stötta lokalt ansvariga i implementeringen av olika insatser och erbjudanden samt i användningen av olika verktyg, bland annat
genom de experter som finns på Västsvenska Turistrådet. Genom samverkan över
kommungränser och mellan turismföretag nås målet att fördubbla turismomsättningen
snabbare.
Mariestads kommun är beredd att avsätta resurser till rollen som destinationscoach för
Göta kanalområdet.
3. Generella synpunkter?
Det är viktigt att organisationsplanen för Skaraborg genomförs, i annat fall finns risk att
det fortsatta destinationsutvecklingsarbetet inte utvecklas i den riktning och takt som är
nödvändigt. En förutsättning för att lyckas med de uppsatta målen 2015, att dubblera turistomsättningen i Skaraborg, är att de goda relationerna med Västsvenska Turistrådet
upprätthålls.
Det gemensamma turiststrategiska arbetet i Skaraborg ska ha en tydlig koppling till näringslivets behov och till stor del bygga på deras efterfrågan av insatser.
Det upprättade förslaget till yttrande ska bifogas kommunstyrelsens synpunkter till Skaraborgs kommunalförbund.
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Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har ett samordnande ansvar för turism- och besöksnäringsutvecklingen inom Skaraborg. Till stöd för arbetet finns den antagna turismstrategin Destination Skaraborg. Kommunalförbundet har utarbetat ett förslag till strategi och handlingsplan för år 2012 som har remitterats till kommunerna för yttrande.
Förslaget bygger sammanfattat på att det ska skapas en ny organisation för samverkan och
samarbete i syfte att genomföra ambitionerna i turismstrategin. Kommunalförbundet har
sammanställt följande tre frågor som stöd för kommunernas diskussioner:
-

Stöder planer arbetet ”på fältet” i tillräcklig omfattning?

-

Tillgodoses kommunernas inflytande på insatserna i planen genom den organisering
som föreslås?

-

Vilka generella synpunkter har kommunen på arbetet med turismstrategin?

Handlingsplanen ska fastställas av kommunalförbundets styrelse den 9 mars 2012.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Turismstrategi Skaraborg handlingsplan 2012, Utkast version 2011-11-28/8.
Förslag till yttrande upprättat av planeringschef Kristofer Svensson, t.f. turistchef Anna Söderman samt Lotta Samuelsson, affärsutvecklare Göta kanal 2012-01-26, Yttrande över strategi och handlingsplan 2012 för Destination Skaraborg.
______________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund
Planeringschef Kristofer Svensson
T.f. turistchef Anna Söderman
Lotta Samuelsson affärsutvecklare Göta kanal
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KS 2011/0331

Medborgarförslag om järnvägsövergång mellan stationshuset och
Bantorget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Mariestads kommun kommer dock att föra en fortsatt dialog med Trafikverket om utökad
möjlighet att korsa spårområdet i enlighet med medborgarförslaget då det skulle betyda
mycket för staden och stadskärnan om förslaget förverkligades.
Bakgrund

Arne Tengvall har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska anläggas en järnvägsövergång
för gående och cyklister mellan perrongen vid Mariestads järnvägsstation och Bantorget.
Medborgarförslaget överlämnades till utvecklingsenheten och tekniska förvaltningen för
beredning. Efter beredning föreslås att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget
med motiveringen att det saknas ekonomiska resurser för att bygga/anlägga en säker övergång från stationen till bantorget.
Trafikverket anser att en övergång liknande den i Stadsparken är osäker, inte minst med anledning av att den skulle korsa fem spår (två spår i Stadsparken). Vidare sker det rangering
(tågväxling) på platsen vilket medför svårigheter/risker vid en övergång.
Förslaget har funnits med vid tidigare diskussioner med Trafikverket och det kommer återigen att utredas i samband med att Trafikverket ska genomföra en funktionsutredning av
Mariestads station. Då det skulle betyda mycket för staden och stadskärnan fortsätter kommunen att arbeta för att förverkliga förslaget.
Att bygga en planskild övergång som i Skövde eller en planskild undergång som i Töreboda
är säkra alternativ. Detta medför dock höga kostnader varför kommunen i dagsläget inte
kan genomföra dessa alternativ.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag av Arne Tengvall om att det ska anläggas en järnvägsövergång för gående
och cyklister mellan perrongen vid Mariestads järnvägsstation och Bantorget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-09

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 25 (forts.)

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, planarkitekt Hanna Asp samt gatuchef Matz Hasselbom 2012-01-11, Svar på medborgarförslag: Järnvägsövergång stationen
– Bantorget.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Arne Tengvall)
(Planeringschef Kristofer Svensson, planarkitekt Hanna Asp)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
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Bokslut samt uppföljning av mål för kommunstyrelsens
verksamheter år 2011
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat bokslut år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter. Bokslutet visar ett överskott om 3 232 tkr. Ekonom Jonas Eriksson informerar om bokslutet på
kommunstyrelsens sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-10 om följande mål för kommunstyrelsens verksamheter år 2011:
-

Införa tjänstegaranti som tydliggör när medborgarnas ärende ska behandlas/beslutas.

-

Ett starthus ska etableras i anslutning till Göteborgs universitets verksamheter.

-

Ett lärcenter ska etableras för distansutbildning på högskolenivå och en förstudie ska
genomföras för en yrkeshögskola.

-

En första detaljplan för bostäder i Nolskogen ska antas och försäljning av bostäder ska
påbörjats.

-

Resandet med kollektivtrafiken inom kommunen ska öka med fem procent.

Förvaltningschef Maria Vaziri redovisar uppfyllelsen av kommunstyrelsens mål på sammanträdet.
Underlag för beslut

Bokslut 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
Kommunstyrelsens mål och måluppfyllelse för år 2011.
______________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson
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Handlingar att anmäla
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Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 5 januari 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 19 januari 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 16 december 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Trafikverket

Minnesanteckningar från långsiktig strategi Gbg-Sthlm den 20 december 2011 anmäls och
läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut färdtjänst oktober 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut riksfärdtjänst oktober 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut färdtjänst november 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut riksfärdtjänst november 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut färdtjänst december 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________
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Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut riksfärdtjänst december 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Stadsjuristen

Delegationsbeslut yttrande från kommunen avseende ansökningar till hemvärnet anmäls
och läggs till handlingarna.
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsen
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2012-03-05
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

