Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 – 16.00

Beslutande

Övriga deltagande

Sida 0

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Marianne Kjellquist (S)
Henrik Karlsson (-)
Erik Ekblom (M)
Morgan Forsberg (KD)
Göran Hellström (FP)
Ida Ekeroth (S)
Janne Jansson (S)
Sture Pettersson (S)
Nils Farken (MP)
Marie Engström Rosengren (V)
Björn Fagerlund (M)
Björn Nilsson (S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare

Stellan Kronberg (M)
Anders Karlsson (C)
Maria Vaziri
Maria Henriksson
Maria Torp
Malin Eriksson

ersättare
ersättare
kommunledningschef
kulturchef
§ 253
kvalitetschef
§ 254
sekreterare

Utses att justera

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

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

Paragrafer

ej del av § 246
ej § 265

§§ del av 246, 265

241 - 268

Malin Eriksson
Ordförande

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

Johan Abrahamsson
Justerande

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

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 1

Kommunstyrelsen
Ks § 241

KS 2014/445

Undertecknare av borgensåtaganden samt beslut om närmare villkor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) och ekonomichef Maria
Vaziri bemyndigas att på kommunstyrelsens vägnar, båda i förening, underteckna
alla former av borgensåtagande som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller på
dess vägnar arbetsutskottet enligt protokoll beslutat om.
2. Beslutet ersätter Ks § 114/12.
Bakgrund

Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Mariestads kommun vid borgensåtaganden
som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller på dess vägnar arbetsutskottet enligt protokoll beslutat om.
För att underlätta handläggningen av borgensärenden föreslår administrativa enheten kommunstyrelsen att delegera rätten till besluta om tiden för beviljad kommunal borgen till ekonomichefen.
______________________________________________________

Expedieras till:
ekonomichef Maria Vaziri
kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson
kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 2

Kommunstyrelsen
Ks § 242

KS 2014/446

Undertecknande av låneförbindelser
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) och ekonomichef Maria
Vaziri bemyndigas att på kommunstyrelsens vägnar, båda i förening, underteckna
alla former av låneförbindelser som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller på
dess vägnar arbetsutskottet enligt protokoll beslutat om.
2. Beslutet ersätter Ks § 115/12.
Bakgrund

Kommunstyrelsen ska utse undertecknare av låneförbindelser som kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller på dess vägnar arbetsutskottet enligt protokoll beslutat om.
______________________________________________________

Expedieras till:
ekonomichef Maria Vaziri
kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson
kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 3

Kommunstyrelsen
Ks § 243

KS 2014/447

Undertecknare för stiftelser med anknuten förvaltning i Mariestads
kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunstyrelsens ordförande, eller förfall för denne förste vice ordförande, tecknar firma för samtliga stiftelser som förvaltas av Mariestads kommun via anknuten
förvaltning. Den sektorchef dit ärendet hör kontrasignerar.
2. Vid registrering till stiftelseregistret anges som firmatecknare kommunstyrelsens
ordförande Johan Abrahamsson (M) samt ekonomichef Maria Vaziri.
3. Firmatecknare får utse beslutsattestanter för samtliga stiftelser som förvaltas av Mariestads kommun via anknuten förvaltning.
4. Beslutet ersätter Ks § 116/12.
Bakgrund

Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för stiftelser med anknuten förvaltning i Mariestads kommun.
Stiftelser med tillgångar över tio basbelopp ska registreras i stiftelseregistret hos tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen Västra Götaland. Vid registrering ska bland annat firmatecknare
anges.
______________________________________________________

Expedieras till:
ekonomichef Maria Vaziri
kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson
kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 4

Kommunstyrelsen
Ks § 244

KS 2014/395

Val av ombud och ersättare till bolagsstämmor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Mariehus AB

Ombud:

Johan Abrahamsson (M)

Ersättare:

Marianne Kjellquist (S)

(Tillika ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor).
______________________________________________________

VänerEnergi AB

Ombud:

Johan Abrahamsson (M)

Ersättare:

Marianne Kjellquist (S)

(Tillika ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor).
______________________________________________________

Expedieras till:
valda ombud och ersättare
kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 5

Kommunstyrelsen
Ks § 245

KS 2014/395

Val av ombud och ersättare vid årsstämmor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Tidans vattenförbund

Ombud:

Jan Wahn (C)

Ersättare:

Nils Farken (MP)

______________________________________________________

Vänerns vattenvårdsförbund

Ombud:

Anette Karlsson (M)

Ersättare:

Marie Rosengren (V)

______________________________________________________

Kommuninvest ek. förening

Ombud:

Björn Fagerlund (M)

Ersättare:

Janne Jansson (S)

______________________________________________________

Leader Norra Skaraborg

Ombud:

Jan Wahn (C)

Ersättare:

Janne Jansson (S)

______________________________________________________

Inlandsvägen Syd

Ombud:

Jan Wahn (C)

Ersättare:

Marianne Kjellquist (S)

______________________________________________________

Upplevelseområde Göta kanal
ekonomisk förening

Ombud:

Johan Abrahamsson (M)

Ersättare:

Marie Engström Rosengren (V)

______________________________________________________

Expedieras till:
valda ombud och ersättare
kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 6

Kommunstyrelsen
Ks § 246

KS 2014/395

Val av ledamöter och ersättare till samverkansgrupper med
externa aktörer
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Folkhälsorådet

1. Johan Abrahamsson (M), ordförande
2. Björn Fagerlund (M)
3. Marianne Kjellquist (S)

Björn Nilsson (S) tjänstgör för Janne Jansson (S) vid val av ordförande till Folkhälsorådet.
______________________________________________________

Kommunala pensionärsrådet (KPR) Ledamot:
Ersättare:

Rune Skogsberg (C)
Marianne Kjellquist (S)

______________________________________________________

Dacapo styrgrupp

1. Johan Abrahamsson (M)
2. Marianne Kjellquist (S)
3. Jan Wahn (C)

______________________________________________________

MTG styrgrupp

1. Johan Abrahamsson (M)
2. Rune Skogsberg (C)
3. Marianne Kjellquist (S)

______________________________________________________

Biosfärområde Vänerskärgården
med Kinnekulle

Ledamot:

Rune Skogsberg (C)

Ersättare:

Ida Ekeroth (S)

______________________________________________________

Kommuner i samverkan om
Vänerns vattenreglering

Ledamot:

Johan Abrahamsson (M)

Ersättare:

Sture Pettersson (S)

______________________________________________________

Delregionala kollektivtrafikrådet
Skaraborg

Ledamot:

Johan Abrahamsson (M)

Ersättare:

Marianne Kjellquist (S)

______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 7

Kommunstyrelsen
Ks § 246 (forts).
__________________________________________________________________________________________________________________________

Styrelsen för Kommuninvest
ekonomisk förening

Ledamot:

Johan Abrahamsson (M)

Ersättare:

vakant

(Nominering av ledamot och ersättare.
Föreningsstämman för Kommuninvest väljer styrelse).
______________________________________________________

Lokalt ledd utveckling
(LEADER)

Ledamot:

Rune Skogsberg (C)

Ersättare:

Kristofer Svensson,
samhällsbyggnadschef

______________________________________________________

Ansvarig för Vänerfrågor

1. Kristofer Svensson, samhällsbyggnadschef
2. Rune Skogsberg (C) (Ks 1:e vice ordförande)

______________________________________________________

Riksbyggens kooperativa hyresrätts- Ledamot:
förening Mariestads äldreboende
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ersättare:
Ersättare:
Ersättare:
Ersättare:
Ersättare:
Ersättare:

Björn Fagerlund (M)
vakant (tj. man)
vakant (tj. man)
vakant (tj. man)
vakant (tj. man)
vakant (tj. man)

Lekmannarevisor:

vakant (politiker)

Ersättare:

vakant (politiker)

Valberedning

1. Kristofer Svensson
2. Johan Abrahamsson (M)

______________________________________________________

Expedieras till:
valda ledamöter och ersättare
kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Jan Wahn (C) (ordförande)
Marianne Kjellquist (S) (v. ordf)
vakant (tj. man)
vakant (tj. man)
vakant (tj. man)
vakant (tj. man)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 8

Kommunstyrelsen
Ks § 247

KS 2014/415

Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 och förskola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta resursfördelningsmodell för grundskola F-9 och resursfördelningsmodell för förskola. De framtagna principerna omfattar inte pedagogisk omsorg och särskola.
Bakgrund

Skollagen har ändrats fr.o.m. den 1 juli 2014 enligt följande:
Kommuners resursfördelning
8 a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov.
10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela
resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller
andra författningar.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom i juni 2014 ut med skrift ”Socioekonomisk
resursfördelning till skolor, så kan kommunen göra” som en vägledning och stöd för hur
kommuner kan utforma sin resursfördelningsmodell. Med hjälp av förordningar, SKL:s
skrift och Skolverkets rapporter har sektor utbildning tagit fram förslag på resursfördelningsmodeller för grundskola F-9 och förskolan.
Utbildningsnämnden beslutade 2014-10-29 att föreslå kommunfullmäktige besluta anta
principer för resursfördelningsmodell för grundskola F-9 och resursfördelningsmodell för
förskola. De framtagna principerna omfattar inte pedagogisk omsorg och särskola.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden, Un § 155/14, Resursfördelningsmodell
Skrivelse upprättad av ekonomerna Bas Thijssen och Pia Svartén samt chef förskola AnnaKarin Yséus, grundskolechef Inger Hermansson och utbildningschef Katarina Lindberg
2014-10-16, Resursfördelningsmodell.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Kommunstyrelsen
Ks § 247 (forts).
______________________________________________________

Förslag till Resursfördelningsmodell förskoleverksamhet.
Förslag till Resursfördelningsmodell grundskola f-9.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Utbildningsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 9

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 10

Kommunstyrelsen
Ks § 248

KS 2014/247

Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende arbetsgivaroch personalärenden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta uppdaterad delegations- och verkställighetsordning
för arbetsgivar- och personalärenden med justeringen att:
-

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande har rätt att besluta i ordförandes ställe vid
sjukdom, semester eller annan frånvaro.

-

Punkterna 13 och 14 stryks.

2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till anpassning av
övriga nämnders reglemente till ovanstående beslut.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 att godkänna förslag till Verksamhetsmodell 2014,
att gälla från och med den 1 januari 2014. Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-14 att styrelsen har ett samlat arbetsgivaransvar samt att delegation avseende arbetsgivarperspektivet
utgår ifrån kommunstyrelsen.
Med anledning av detta har delegations- och verkställighetsordningen avseende arbetsgivaroch personalärenden uppdaterats.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av kommundirektör Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2014-05-15, Delegation mm av beslut avseende arbetsgivar- och personalärenden – förslag
till uppdatering/justering.
Förslag till reviderad samt gällande delegationsordning för kommunstyrelsen.
______________________________________________________

Expedieras till:
kommundirektör Lars Arvidsson
personalchef Stefan Wallenå
kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 11

Kommunstyrelsen
Ks § 249

KS 2014/227

Parkeringsavgifter i Mariestads centrum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att parkering ska vara avgiftsfri på lördagar och de första 30
minuterna måndag-fredag samt i övrigt behålla nuvarande parkeringsavgift om 10
kr/timme.
Bakgrund

I Mariestads stadskärna är parkeringsplatserna avgiftsbelagda måndag-lördag för att öka cirkulationen på parkeringsplatserna, vilket torde främja tillgänglighet och handel. Avgifter för
parkering i centrum ska även bidra till att finansiera underhåll och anläggning av nya parkeringsplatser.
Under sommaren 2013 genomfördes en provperiod med helt avgiftsfri parkering på lördagar samt 30 minuter avgiftsfri parkering på vardagar, måndag-fredagar. Verksamhet teknik
föreslår att förändringen permanentas.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2014-05-28 att återremittera ärendet för att kompletteras med en sammanställning över kostnader/inkomstborfall för driftstörningar samt
en redogörelse för gällande parkeringsavgifter för kommunen. Tekniska chefen samt trafikingenjören konstaterar att en sammanställning över kostnader/inkomstbortfall för driftstörningar inte kan göras med rimlig noggrannhet varför ingen sammanställning redovisas.
Parkeringsavgifter för avgiftsbelagda parkeringsplatser i kommunen är 10 kr/timme samt
140 kr/dygn för husbilparkering (+25 kr/dygn för el).
För att nya lokala trafikföreskrifter om parkering, vilka meddelas av tekniska nämnden, ska
gälla måste kommunfullmäktige i Mariestad ta ett nytt beslut om avgifter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt trafikingenjör Eva Berdenius
2014-10-24, Beslut om parkeringsavgifter i Mariestads centrum.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till: (Tekniska nämnden), (Tekniska chefen Åke Lindström), (Trafikingenjör Eva Berdenius)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 12

Kommunstyrelsen
Ks § 250

KS 2014/417

Folkhälsorådets verksamhetsplan 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta folkhälsorådets verksamhetsplan 2015.
Bakgrund

I arbetet med en jämlik folkhälsa samverkar kommunen med Hälso- och Sjukvårdsnämnden
Östra Skaraborg genom ett politiskt styrt folkhälsoråd. Samverkan styrs av ett lokalt avtal om
folkhälsoarbetet 2012-2015. Folkhälsorådets budget är 712 tkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg och Mariestads kommun avsätter vardera 15 kronor per invånare.
Folkhälsorådets verksamhetsplan för 2015 är övergripande och följer inriktningen för Folkhälsostrategin 2014-2017 för Maristads Vision 2030. Folkhälsorådets medel ska stödja utvecklingen av prioriterade målområden och målgrupper i Folkhälsostrategin 2014-2017.
Delaktighet och inflytande i samhället
”Attraktiva och trygga utomhusmiljöer”, ”En trygg och säker kommun” samt att ”Öka seniorers möjlighet att själva forma och ta ansvar för en hälsosam ålderdom”.
Goda Levnadsvanor
”Skapa förutsättningar för en aktiv och stimulerade fritid”, ”Skapa förutsättningar för en
god psykisk och fysisk hälsa” samt att ”Främja goda/sunda matvanor och fysisk aktivitet”.
Barns och ungas uppväxtvillkor
”Trygga och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i familjen och på fritiden”, ”En
trygg och hälsofrämjande skol- och förskolemiljö som syftar till att långsiktigt främja elevernas fysiska och psykiska hälsa” samt att ”Senarelägga debuten och minska bruket av tobak,
alkohol, narkotika och spel bland ungdomar”.
Under förutsättning att kommunfullmäktige avsätter medel till ”social investeringsfond”
2015 fortsätter folkhälsorådet att stödja utvecklingen av sociala investeringar år 2015. Det
sker genom en insättning i ”Social investeringsfond” med 400 tkr som är en del av det prioriterade målområdet ”Barn och ungas uppväxtvillkor”.
Ledstjärna för folkhälsoarbetet i Mariestads kommuns är Vision 2030. Utifrån det antagna
folkhälsomålet ”Friska och Trygga kommuninvånare med den bästa livskvalitén”
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2014-12-01

Sida 13

Kommunstyrelsen
Ks § 250 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2014-10-28, Folkhälsorådets verksamhetsplan 2015.
Förslag till folkhälsorådets verksamhetsplan 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg
Folkhälsorådet
chefen för sektor ledning Maria Vaziri
folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 14

Kommunstyrelsen
Ks § 251

KS 2014/165

Yttrande över revisorernas övergripande granskning av
kommunstyrelsen år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över revisorernas övergripande granskning i enlighet
med upprättat förslag.
Bakgrund

Revisorerna har med hjälp av KPMG utfört en årlig granskning av kommunstyrelsen och de
större nämnderna. Syftet med den övergripande granskningen har varit att bedöma om styrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten
har god struktur samt om det finns inbyggda kontroller i arbetet.
KPMG:s granskningsmetod består av en enkät som skickas till samtliga ledamöter i de valda
nämnderna. Resultatet av enkäterna utgör grunden till ett diskussionsunderlag då revisorerna träffar nämnderna. Svarsfrekvensen har varit låg vilket bör beaktas då man drar slutsatser
av rapporten.
Resultaten har stor betydelse vid kommande granskning av årsbokslutet och inför revisorernas bedömning om ansvarsfrihet för styrelsen och dess förtroendevalda. Resultaten bildar även underlag till kommande revisionsgranskningar. Revisorerna framhåller att det är
angeläget att kommunstyrelsen arbetar med de utvecklingsområden som lyfts fram i revisionsrapporten.
Generellt konstateras att ledamöterna i kommunstyrelsen känner en hög grad av säkerhet
avseende uppdrag och ansvar. Man upplever en hög grad av kontroll över styrning, ledning,
uppföljning och verksamhet. Hela styrelsen är mer insatta i helheten jämfört med tidigare år.
Ledamöterna känner även stor säkerhet och hög grad av kontroll avseende ekonomistyrningen, den interna kontrollen och uppföljningen av målen. Detta är viktigt och mycket positiva slutsatser i granskningen.
Utvecklingsområden enligt rapporten
Det finns en viss osäkerhet i styrningen, beredningen av frågor samt den ekonomiska rapporteringen gällande kommunalförbunden och de gemensamma nämnderna. Önskemål
finns om att ta fram en beredningsprocess med tjänstemännen för att få en samordnad
struktur på styrning och ledning av kommunalförbunden. Kommunstyrelsen har vidtagit
vissa förbättringsåtgärder för att skapa struktur och bättre rutiner i den gemensamma tekniska nämnden. Detta är ett prioriterat pågående arbete.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att välja ut några nyckeltal för uppföljning
av kostnadseffektiviteten i nämnderna över tid. En effektiv verksamhet innebär en godtagbar kvalitet till ett rimligt pris; att få ut maximalt för de pengar vi sätter in.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 251 (forts.)
______________________________________________________

Revisorerna påpekar vikten av att initiativet för den interna kontrollen ligger hos kommunstyrelsen. Den ska ses som styrelsens verktyg för att kontinuerligt stämma av att allt fungerar och inte enbart som tjänstemännens verktyg för avrapportering till nämnden. Detta får
beaktas i det fortsatta arbetet med att utveckla den interna kontrollen.
Revisorerna framhåller att det i alla kommuner måste finns tydliga processer för styrning
och uppföljning med en röd tråd från kommunfullmäktige till nämnderna och vidare ut i
verksamheterna. Ett arbete pågår med att utveckla vår styrmodell så att fullmäktiges roll blir
ännu tydligare. En del i detta är en förstudie om behovet av ett IT-stöd för att skapa tydlighet i mål och uppdrag och få en gemensam kommunövergripande struktur. Ett avstämningsmöte om utvecklingen av vår styrmodell med kommunstyrelsens ledamöter kommer
äga rum den 14 januari 2015.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri 2014-11-05, Yttrande över
revisorernas övergripande granskning av Kommunstyrelsen år 2014.
Mariestads kommun, Revisorerna, 2014-09-16, Övergripande granskning av kommunstyrelsen år 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunrevisionen
chefen för sektor ledning Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 252

KS 2014/328

Medborgarförslag om att anlägga en lekpark på fastigheterna
Galeasen 1 och 3
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att anlägga en lekpark med fruktträd,
gräsytor och bärbuskar på fastigheterna Galeasen 1 och 3.
Beslutet sker mot hänvisning av att de aktuella fastigheterna är detaljplanerade för bostadsändamål och ska bebyggas.
Kommunfullmäktige informerar även förslagställaren om att det finns beslut på att anlägga
en lekplats på annan plats inom Smedjehagenområdet (Tegelvägens förlängning) till nytta
för boende och besökare i området.
Bakgrund

Ann-Charlotte Sjöblom-Calson har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska byggas en
lekpark med fruktträd, gräsytor och bärbuskar på fastigheterna Galeasen 1 och 3. Förslaget
motiveras i huvudsak med att det behövs fler rekreationsområden i närheten av bostadsområdet utöver Ekuddens naturreservat och Tegelängens våtmark. Medborgarförslaget har
överlämnats till sektor samhällsbyggnad för beredning.
Chefen för sektor samhällsbyggnad föreslår i en skrivelse att medborgarförslaget bör avslås,
bland annat med hänsyn till att fastigheterna Galeasen 1 och Galeasen 2 är detaljplanerade
för bostadsändamål. Kommunens ambition är fastigheterna bebyggs så snart det är möjligt.
Fastigheter är även sålda av kommunen till Mariehus AB i syfte att de ska bebyggas.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag från Ann-Charlotte Sjöblom-Calson om att det ska byggas en lekpark
med fruktträd, gräsytor och bärbuskar på fastigheterna Galeasen 1 och 3.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-11-06,
Medborgarförslag om att anlägga en lekpark på fastigheterna
Galeasen 1 och 3
______________________________________________________

Kommunfullmäktige Expedieras till: (Ann-Charlotte Sjöblom-Calson),(samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 253

KS 2014/418

Finansiering av Hantverkslaboratoriet 2015-2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bidrag till Hantverkslaboratoriet om 1 000 tkr årligen under perioden 2015-2017, under förutsättning att chefen för Dacapo tydliggör verksamhetens budget och uppdrag.
Bakgrund

Mariestads kommun har genom etableringen av institutionen för kulturvård (Göteborgs
universitet), Hantverkslaboratoriet tillsammans med Dacapo Mariestad påbörjat ett långsiktigt arbete med att öka kunskapskapitalet i området och skapa en nationell och internationellt intressant nod för trädgård, hantverk och landskapsvård. I förlängningen skapar denna
unika kombination förutsättningar för kreativa näringar och de utvecklingsfrågor som uppstår i gränslandet av samverkan mellan forskning, näringsliv och kommunalt uppdrag.
Kommunens Vision 2030 har två av fem mål direkt koppling till att detta arbete genomförs.
-

Mariestad – centrum för trädgårdens hantverk
Mariestad – ledande inom hantverkets akademi

Frågan om Mariestads kommuns fortsatta finansiering av Hantverkslaboratoriets är aktuell
då verksamhetens planerade försöksperiod avslutas 2015.
Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk som bedrivs i samarbete med hantverksföretag, branschorganisationer och
andra institutioner. Hantverkslaboratoriet har varit verksamt sedan år 2010. Målet har varit
att under sex år bedriva en försökperiod. År 2015 är det sista året under försöksperioden och
ett förslag finns till organisatorisk utformning och prioritering av verksamhet (se Verksamhetsrapport 2013-2015).
Under försöksåren har Hantverkslaboratoriet arbetat med långsiktighet, nätverk, forskningsinriktning och internationalisering. De kommande åren är det avgörande att verksamheten
fortsätter med sitt huvuduppdrag men också bygger på med aktiviteter och projekt som har
direkt inverkan på lokalsamhället i Mariestad. Förutsättningarna är goda då Hantverkslaboratoriet har kunskap, idéer och nätverk. Sedan årsskiftet år 2014 finns även Mariestads
kommuns universitets- och högskoleplattform Dacapo Mariestad som i verksamhet kompletterar Hantverkslaboratoriet.
Ett samarbete med Dacapo Mariestad skapar förutsättningar för att Hantverkslaboratoriet
kan expandera lokalt med utbildningsverksamhet, fortbildning och kurser. De båda verksamheterna har därför inför år 2015 upprättat en till delar gemensam handlingsplan med
särskilda insatser med fokus på platsutveckling. Hantverkslaboratoriet kommer även att tillsammans med Dacapo Mariestad identifiera möjliga Yrkeshögskoleutbildningar, arrangera
konferenser samt stötta Dacapo med produktion av texter och filmer m.m. som informerar
om verksamheten (se Verksamhetsrapport 2013-2015).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 253 (forts.)
______________________________________________________

Hanverkslaboratoriet är en viktig pusselbit för Mariestads kommun att nå Vision 2030. Chefen för Dacapo Mariestad föreslår att Mariestads kommun fortsättningsvis, under den
kommande treårsperioden, bör bidra med finansiering av Hantverkslaboratoriet om 1 000
tkr årligen. Detta under förutsättning att verksamheten bidrar till platsutveckling. En treårig
verksamhetsplan bör upprättas under första kvartalet år 2015 med årliga återkommande
rapportering. Efter tre år bör finansieringsbeslutet omprövas i dialog med Hantverkslaboratoriet gällande framtida uppdrag, en ny långsiktig handlingsplan samt finansiering.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse från Dacapochef Maria Henriksson 2014-10-20, Finansiering Hantverkslaboratoriet 2015-2017.
Skrivelse från Dacapochef Maria Henriksson 2014-10-25, Finansiering Hantverkslaboratoriet 2015-2017, Tydliggörande av verksamhetens budget och uppdrag.
Utkast till Verksamhetsrapport 2013-2015, Hantverkslaboratoriet – Mariestads kommun.
Utkast till samarbetsavtal Hantverkslaboratoriet – Mariestads kommun.
Organisationsskiss Dacapo Mariestad – Hantverkslaboratoriet.
Kompletterande skrivelse från Dacapochef Maria Henriksson 2014-11-25, Finansiering
Hantverkslaboratoriet 2015-2017 – tydliggörande av verksamhetens budget och uppdrag
______________________________________________________

Expedieras till:
Dacapochef Maria Henriksson
ekonomienhetschef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 254

KS 2014/201

Uppföljning av nämndernas mål efter prognos 4 år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunens nämnder ska årligen ställa frågan ”Hur kan vi i vår nämnd bidra till förverkligandet av visionen?” Utifrån denna frågeställning formulerar nämnden sedan fem mål som
har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så
det säkerställer att det finns resurser att genomföra det som planerats.
Målen följs upp därefter upp i samband med uppföljningen av budgeten; det vill säga i sambandmed prognosarbetet samt i delårsrapport och årsbokslut. Kvalitetschefen har sammanställt en uppföljning av nämndernas mål efter prognos 4 år 2014.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2014-11-04, Prognos 4 nämndernas mål
2014.
Uppföljning av nämndernas mål efter prognos 4 år 2014
______________________________________________________

Expedieras till:
kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 255

KS 2014/430

Revidering av renhållningsordning för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner den reviderade avfallsplanen och de reviderade avfallsföreskrifterna för Mariestads kommun som tillsammans utgör kommunens renhållningsordning.
Bakgrund

Under 2014 har miljö- och byggnadsförvaltningen tillsammans med Avfallsavdelningen reviderat avfallsföreskrifter och avfallsplan för Mariestads och Gullspångs kommuner.
En kommunal renhållningsordning ska revideras var 5: e år enligt avfallsförordningen. Den
nuvarande renhållningsordningen antogs år 2010. Renhållningsordningen består av kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Avfallsavdelningen har huvudansvaret för
avfallsplanen, medan Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar för föreskrifterna. I samband med revideringen av avfallsplanen revideras även avfallsföreskrifterna.
Renhållningsordningen har varit ute på remiss till berörda parter så som myndigheter och
föreningar samt annonserats till allmänheten och varit utställd på biblioteken, den har även
behandlats internt av kommunernas sektorer och utskott.
Avfallsnämnden beslutade 2014-11-11 att föreslå komunfullmäktige att godkänna den reviderade avfallsplanen som tillsammans med de av miljö- och byggnadsnämnden reviderade
avfallsföreskrifterna utgör kommunernas renhållningsordning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2014-11-06 att skicka de reviderade avfallsföreskrifterna till kommunfullmäktige i Gullspångs och Mariestads kommun för antagande, tillsammans
med Avfallsplanen som upprättats av Avfallsnämnden.
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunfullmäktige godkänner den reviderade avfallsplanen och de reviderade avfallsföreskrifterna för Mariestads kommun som tillsammans utgör kommunens renhållningsordning.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 255 (forts).
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för verksamhet teknik Åke Lindström samt avfallschef Annika Kjellkvist 2014-11-04, Antagande av reviderad avfallsplan.
Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2014-11-11 § 50, Antagande av reviderad avfallsplan.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-06 § 132, revidering av avfallsföreskrifter för Mariestads och Gullspångs kommuner
Förslag till Renhållningsordning, Avfallsplan med Avfallsföreskrifter, Mariestad och Gullspångs kommuner.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Avfallsnämnden)
(Gullspångs kommun)
(Miljö- och byggnadsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 256

KS 2014/419

Taxa för tömning av enskilda avlopp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Komunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna taxan för tömning av enskilda avlopp i Mariestads kommun.
Bakgrund

Avfallsavdelningen har för Mariestad och Gullspångs kommuners räkning upphandlat tjänsten tömning av enskilda avlopp. Resultatet är sänkta kostnader för tömning av enskilda avlopp generellt. Avgift för budad hämtning inom 24 timmar på ordinarie arbetstid och på
jourtid blir mer i överensstämmelse. Det innebär en höjning för budad slamtömning inom
24 timmar på ordinarie arbetstid och sänkning på jourtid. Förut var skillnaderna omotiverade. Detta är tjänster som sällan nyttjas.
Taxekollektivet i Mariestads kommun får intäkter om ca 175 tkr till administration och fakturering samt kostnader för att hålla slambilen med datasystem för tömningsregistrering.
Reningsverken fakturerar behandlingskostnader för mottagen mängd slam.
Avfallsnämnden beslutade 2014-11-11 att föreslå komunfullmäktige att godkänna den föreslagna taxan för tömning av enskilda avlopp i Mariestad respektive Gullspångs kommun.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2014-11-11 § 51, Taxa för tömning av enskilda avlopp.
Skrivelse upprättad av chefen för verksamhet teknik Åke Lindström samt avfallschef Annika Kjellkvist 2014-11-04, Taxa för tömning av enskilda avlopp, inklusive taxetabell och
räkneexempel.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Avfallsnämnden)
(Gullspångs kommun)
(Chefen för verksamhet teknik Åke Lindström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 257

KS 2014/412

Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen att beslutar att för sin del godkänna upprättat samarbetsavtal avseende
energi- och klimatrådgivning mellan Gullspångs, Mariestads och Töreboda kommuner.
Bakgrund

Gullspångs, Mariestads och Töreboda kommuner har tidigare kommit överens om att bedriva gemensam energi- och klimatrådgivning. Nuvarande avtal löper ut 2014-12-31 och behöver förnyas. Avtalsperioderna följer Energimyndighetens finansiering av verksamheten.
Det ansökta beloppet för energi- och klimatrådgivning under år 2015 uppgår till 280 000 kr.
Det noteras att bidrag till energistrategiskt arbete upphör 2014-12-31. Det samlade statliga
bidraget till energiarbete i kommunerna blir därmed halverat efter årsskiftet.
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta att för sin del godkänna upprättat
samarbetsavtal mellan Gullspångs, Mariestads och Töreboda kommuner.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt energioch klimatrådgivare Peter van der Tol, Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning
2015.
Förslag till Samarbetsavtal för energi- och klimatrådgivning mellan Gullspångs, Mariestads
och Töreboda kommuner.
______________________________________________________

Expedieras till:
chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 24

Kommunstyrelsen
Ks § 258

KS 2014/431

Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete 2014/2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete inom ramen
för samverkansantalet mellan kommunen och polisen 2014/2015.
Bakgrund

Åtgärdsplanen för brottsförebyggande arbete är en sammanställning av de åtgärder som
kommit fram vid arbetsgruppernas möten under hösten, dessa enligt fokusområdena i samarbetsavtalet (våld i nära relation, unga kriminella och unga i riskzon, yrkes- och livsstilskriminella samt trafikbrott och trafik som störande element).
Åtgärdsplanen ska ligga till grund för verksamheterna i deras brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsarbete.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnarna Johan Walfridsson och Per Ahlström samt
folkhälsoplanerarna Gunilla Carlsson och Pia Gustavsson 2014-11-07, Protokoll från
Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådet samt åtgärdsplan.
Förslag till Åtgärdsplan brottsförebyggande arbete höst 2014/vår 2015.
Handlingsplan 2014-2015 Mariestad och Töreboda kommuner samt Polismyndigheten i
Västra Götaland län.
Samverkansavtal 2014-2015 Mariestad och Töreboda kommuner samt Polismyndigheten i
Västra Götalands län.
Protokoll från Brottsförebyggande och trafiksäkerhetsrådets politikergrupp 2014-11-07.
______________________________________________________

Expedieras till:
säkerhetssamordnarna Johan Walfridsson och Per Ahlström
folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 259

KS 2014/285

Medborgarförslag om att placera ett konstverk föreställande en oxe
i Krontorpsrondellen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutet sker med hänvisning till att Krontorpsrondellen idag bedöms som färdiggestaltad.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att arbetsutskottets uppdrag till kommunchefen om att ta fram ett beslutsunderlag avseende utsmyckning av norra infarten härmed är
utfört (§ 90/2014).
Bakgrund

Gunilla Cedmar, Gärdesgatan 4, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska placera en oxe, lik den som står utanför Vadsbo museum, i Krontorpsrondellen.
Förslaget har överlämnats till sektor samhällsbyggnad för beredning.
Krontorpsrondellen har under de senaste åren varit föremål för olika typer av gestaltningsoch utsmyckningsdiskussioner. Olika innehåll och skötselnivåer har diskuterats och prövats.
Under år 2013 omgestaltades rondellen med nya gräsytor istället för de ängsytor som tidigare anlagts. I samma skede utreddes möjligheten att komplettera rondellens gestaltning
med ytterligare konstverk med marin anknytning. Parallellt har en lokal förening visat intresse för att fortsätta gestaltningen av rondellen. Inget av dessa förslag har genomförts.
Utanför Vadsbo museum vid Marieholmsbron står idag en fin och omtyckt oxe. Platsen är
väl vald med hänsyn till stadens historia och den inspiration som sägs vara grunden till stadens vapen.
Myten berättar att hertig Karl, då han övervägde vad han skulle ge magistraten till svar på framställningen
om ett eget stadsvapen, såg en röd oxe stiga upp ur Tidan. Så kom oxen i ån att få stå som symbol för den
rika bygden« det goda jordbruket, och den handelsmässigt viktiga vattenvägen. Oxen omvandlades så småningom till en tjur såsom en mer kraftfull symbol.
Förslaget om att ställa en eller flera oxar i en av stadens rondeller förstärker och förklarar
inte nödvändigtvis stadens varumärke och historia i önskad riktning. Chefen för sektor
samhällsbyggnad föreslår att Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunens
allmänekonomiska läge samt att Krontorpsrondellen idag bedöms som färdiggestaltad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 259 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag från Gunilla Cedmar att kommunen ska placera en oxe, lik den som står
utanför Vadsbo museum, i Krontorpsrondellen.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-11-11,
Medborgarförslag om att placera ett konstverk föreställande en oxe i Krontorpsrondellen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Gunilla Cedmar)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
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Drift- och skötselavtal för Vänershofs IP, Norra vägens fotbollsplan
samt Lillängens motionsspår
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till drift- och skötselavtal Med Mariestads
Bollklubb avseende Vänershofs IP, Norra vägens fotbollsplan samt Lillängens motionsspår.
Avtalsersättningen finansieras ur fritidskontorets budget för drift- och skötselavtal.
Bakgrund

Det gamla avtalet med Mariestads Bollklubb (MBK) löper ut vid årsskiftet och då föreningen har anmält intresse för fortsatt ansvar för drift och skötsel av anläggningen har gemensamma avtalsförhandlingar resulterat i upprättat förslag.
Det upprättade förslaget innebär att kommunen får ett drift- och skötselavtal med MBK
som innebär ett förtydligande av ansvarsfördelningen mellan kommunen och MBK avseende skötsel och drift av fotbollsläggningen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-11-14, Drift och skötselavtal för
Vänershofs IP, Norra vägens fotbollsplan och Lillängens motionsspår.
Förslag till Drift och skötselavtal för Vänershofs IP, Norra vägens fotbollsplan och Lillängens motionsspår.
______________________________________________________

Expedieras till:
fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 261

KS 2014/407

Ansökan om verksamhetsbidrag från föreningen Kriminellas
Revansch i Samhället
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att stödja etableringen av föreningen Kriminellas revansch i
samhället (KRIS) genom att, inom ramen för arbetsmarknadsenheten, anställa en projektledare på heltid under år 2015.
2. Kommunstyrelsen beslutar att bidra till verksamheten inom KRIS med 185 tkr för år
2015.
Finansieringen sker via kommunstyrelsens medel till förfogande år 2015.
3. Kommunstyrelsen beslutar att upplåta lokal på Rådhusgatan 2, tidigare lokaler för Beroendecentrum, till föreningen KRIS under år 2015.
4.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att samråda med kriminalvården kring etableringen av föreningen KRIS verksamhet i Mariestads kommun.

Bakgrund

Kamratföreningen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) är en nationell förening där
medlemmarna främst utgörs av före detta kriminella och missbrukare. Syftet med verksamheten är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet
och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk. Det finns
i vissa föreningar, Unga KRIS, som arbetar uppsökande med ungdomar som befinner sig i
farozon för utanförskap.
Under år 2014 har föreningen KRIS börjat etablera sig i Mariestads kommun genom att bilda
en ideell lokalförening. Initiativtagare och ordförande i föreningen är Peter Lundh.
KRIS – Mariestad vill skapa en mötesplats för människor som vill bryta sitt gamla liv med
missbruk och/eller kriminalitet och kommer att starta upp ett kontaktmannaskap för de
som återvänder till Mariestad från behandlingshem eller kriminalvårdsanstalter eller som ett
komplement till kommunens övriga stödinsatser. Föreningen planerar även att starta upp
Unga KRIS för att bidra till att unga inte slås ut i missbruk och eller/kriminalitet.
I dialog med föreningen har även ordföranden som förslag att förlägga viss tid av den uppsökande verksamheten till väntsalen i resecentrum för att motivera de personerna där att
ändra sin livsföring eller åtminstone inte störa andra resenärer.
Föreningen söker ekonomiskt stöd hos kommunen för att kunna starta sin verksamhet.
Stödet behövs för en anställd projektledare samt budget för verksamheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-01

Sida 29

Kommunstyrelsen
Ks § 261 (forts.)
______________________________________________________

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut vad gäller punkterna 1, 2 och 3.
Behandling på kommunstyrelsen

Marianne Kjellquist (S) och Morgan Forsberg (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till
beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut med
att ge kommunchefen i uppdrag att samråda med kriminalvården kring etableringen av
KRIS verksamhet i Mariestads kommun.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag med eget tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson samt chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2014-10-28, Ansökan om verksamhetsbidrag
från föreningen Kriminellas Revansch i Samhället.
Skrivelse upprättad av chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson 2014-1028, Ansökan om ekonomisk starthjälp - Kriminellas Revansch i Samhället.
Ansökan om ekonomisk starthjälp från KRIS-Mariestad.
Information om verksamheten inom KRIS: KRIS – Mariestad, KRIS nationellt, verksamhetsplan för KRIS i Mariestad, information om styrelsens sammansättning, bevis om organisationsnummer, Stadgar.
______________________________________________________

Expedieras till:
chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson
chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
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Tidplan för prognoser och redovisning av åtgärder 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för prognoser 2015.
2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att snarast, dock senast i mars år 2015,
upprätta en åtgärdsplan med besparingsförslag som kan realiseras vid den händelse
nämnden uppvisar underskott i någon av de fyra prognoserna.
Bakgrund

Inom ramen för uppsyningsplikten över kommunens totala ekonomi vill kommunstyrelsen
att fyra stycken prognoser ska redovisas under året. Om någon nämnd visar på ett underskott ska en åtgärdsplan upprättas. Prognoserna och eventuella åtgärder redovisas efter månaderna mars, maj, augusti och oktober.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson 2014-11-14, Tidplan för
prognoser och redovisning av åtgärder 2015.
Tidplan för uppföljning av budget 2015, Årsprognoser och åtgärdsplaner.
______________________________________________________

Expedieras till:
chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson
samtliga nämnder
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Yttrande över Fördjupning av översiktsplanen för Centrala Skövde samrådshandling
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun och Skövde kommun har under längre tid diskuterat möjligheterna att
fördjupa samarbetet inom olika utvecklingsstrategiska områden. I första hand ser vi möjligheten att tillsammans presentera och utöka vårt gemensamma utbud av mycket goda boendemiljöer. Mariestads kommun har för avsikt att ta initiativ till denna dialog under våren 2015
Ur mellankommunal synpunkt vill Mariestads kommun framföra följande synpunkter och
reflektioner:
1. Skaraborgs samlade utveckling bygger på hur väl samverkan lyckas på olika nivåer i vår
gemensamma geografi. Mariestads kommun är tätt kopplad till Skövde då det exempelvis gäller områden som utbud av arbete, handel och offentlig service.
Generellt tror vi inte enbart på den kraftiga koncentrationstanken som råder i Sverige
och vi konstaterar av egen erfarenhet att ett starkare centrum har en förmåga att stärkas
av starka grannar. Ett centrum som dimensioneras för att hantera ett gemensamt utbud
av offentlig service, sjukvård, handel, kultur m.m. har ett särskilt ansvar att bidra till att
upprätthålla denna försörjningsbas av olika typer av konsumenter. Inte enbart inom det
egna territoriet. Mariestads kommuns ambition är att över tid bli en än mer viktig samverkans- och samarbetspart till Skövde där våra respektive styrkor ska upplevas som
kompletterande.
2. Mariestads kommun delar uppfattningen att centrala Skövde bör utvecklas med blandstaden som förebild där nya etableringar av verksamheter och arbetsplatser lokaliseras i
närheten av stationshuset. Skövdes utbud av handel är till nytta för angränsande kommuner och Mariestads kommun ser positivt på att inriktningen är att fortsätta att utveckla redan ianspråktagna områden för handel i centrala Skövde. Vi delar analysen att
handeln i centrum ska koncentreras till ”Stadskärnan” för att om möjligt motverka volyminösa externhandelns dränerande effekt.
3. Samrådshandlingen föreslår ett blandat centrum med bra länkar till viktiga mötesplatser
och funktioner. Detta är till gagn även för grannkommuner, vilka förser Skövde med
behövd inpendlande arbetskraft. Med avstamp i detta skulle det vara intressant med ett
fördjupat resonemang kring möjligheterna att underlätta för arbetspendlare, studenter
m.fl. att nå stationsområdet och andra viktiga destinationer med en kortare restid än
idag. Vår bedömning är att de finns potential att korta restiden för den kommunöverskridande kollektivtrafikens på dess sträckning inom Skövde tätort. För inpendling är
det även viktigt att Skövde fortsätter att utveckla centrala och strategiskt placerade parkeringsplatser.
En av de viktigaste förutsättningarna för Mariestads kommuns strategiska utvecklingsplanering är tillgängligheten i restid till Skövdes resecentrum.
Justerandes signatur
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4. Utvecklingen av Förtätningsområde K (Mariesjöområdet) är viktigt för hela Skaraborg.
Här finns idag Gothia Science Park (GSP) och andra viktiga funktioner. Trots sin centrala placering i staden känns området idag tyvärr slutet, svårt att hitta och anonymt.
5. Planförslaget är genomgående välarbetat och lättläst. Denna transparens gynnar förtroendet och underlättar gemensamma ansträngningar.
Bakgrund

Skövde kommun har remitterat samrådshandling av fördjupning av översiktsplanen för
Centrala Skövde till Mariestads kommun för yttrande. Handlingen innehåller även en Ortsanalys. Vid yttrande av detta slag ska särskilt mellankommunala frågor belysas.
Dokumentet redovisar på ett tydligt sätt den önskade utvecklingen inom 12 utpekade geografiska förtätningsområden, hur de ska länkas samman och allmänt stärka upplevelsen och
funktionen av Skövdes centrala delar.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-11-17,
Yttrande över Fördjupning av översiktsplanen för Centrala Skövde - samrådshandling
Centrala Skövde, Fördjupning av översiktsplanen, Samrådshandling oktober 2014.
Bilaga 1: Ortsanalys av Centrala Skövde, Fördjupning av översiktsplanen, Samrådshandling
oktober 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
Skövde kommun
Länsstyrelsen Västra Götalands län
chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
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KS 2014/432

Nyttjande av option om förlängning av gällande avtal om skolskjuts
mellan Mariestads kommun och Söne Trafik AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun beslutar att nyttja optionsrätten i gällande avtal nr 407-373 om upphandlad skolskjuts mellan Söne Trafik AB och Mariestads kommun.
Beslutet innebär att avtalet förlängs med ytterligare fyra år från och med den 1 juli 2016 till
den 30 juni 2020.
Kommunens firmatecknare ges i uppdrag att skriftligen meddela kommunens beslut om att
utnyttja optionsrätten till Söne Trafik AB, senast den 31 december 2014.
Bakgrund

Mariestads kommun har efter upphandling avtal med Söne Trafik AB om skolskjuts. Avtalet gäller under perioden 1 augusti 2010 till och med den 30 juni 2016. Mariestads kommun
har rätt att nyttja en option om förlängning av avtalet under ytterligare fyra år. Om kommunens så beslutar ska det skriftligen meddelas Söne Trafik AB senast den 31 december 2014.
Utöver detta avtal transporteras elever med Västtrafiks linjelagda buss och det förekommer
även viss skoltaxi. Dessa resor omfattas inte av avtalsförlängningen med Söne Buss AB.
Inför nuvarande avtal genomfördes en större utredning som gav förutsättningar till en mer
rationell skolskjutstrafik. Detta innebar till exempel vissa förändringar i skoltiderna hos skolorna samt att fordonsparken genomgick en avsevärd uppgradering vad gäller generell standard och säkerhet. Krav ställdes även på att alla elever ska använda säkerhetsbälte under
resan till och från skolan. Noterbart är att ersättningsnivån blev lägre än tidigare, trots standardhöjningen.
Under år 2014 har både utvecklingsenheten och Sektor utbildning utvärderat det löpande
avtalet. Den gemensamma uppfattningen är att så väl beställarrepresentanten och utbildningsverksamheten är nöjda med den trafik och service som erbjuds inom ramen för skolskjutsavtalet.
Bedömningen är även att det gällande avtalet bra för Mariestads kommun. Efter ytliga sonderingar är vår bedömning att en ny upphandling skulle medföra ökade kostnader för Mariestads kommun.
Chefen för sektor samhällsbyggnad föreslår att nuvarande avtals förlängs med en fyraårsperiod så det gäller till den 30 juni 2020.
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Marianne Lindwall 2014-11-18, Utnyttjande av option om förlängning av gällande avtal om skolskjuts mellan Mariestads kommun och Söne Trafik AB.
Avtal, nr 407-373 mellan Söne Trafik AB och Mariestads kommun, 2009-12-02.
______________________________________________________

Expedieras till:
chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
trafiksamordnare Marianne Lindwall
sektor utbildning
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Granskning av utbetalda ersättningar till förtroendevalda
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen konstaterar, mot bakgrund av KPMG:s slutsatser i revisionsrapporten, att den förtroendevalde har erhållit ersättning för förlorad arbetsförtjänst
som han inte är berättigad till. Kommunstyrelsen uppmanar därför den förtroendevalde att återbetala den ersättning som han inte varit berättigad till för åren 2013 och
2014”
2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att genomföra en granskning av utbetalad ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda för åren 2013 och
2014.
Sture Pettersson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Janne Jansson (S) deltar inte i beslutet punkt 1.
Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet att inte ge Pettersson (S) en
ursäkt.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2014-09-15 kommunchefen i uppdrag att upphandla kommunens
auktoriserade revisor för att genomföra en granskning av utbetalda ersättningar för förlorad
arbetsförtjänst till den berörda förtroendevalde.
Uppdraget till revisorn skulle även innefatta en granskning av kommunens regelverk avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt ett förslag på anpassningar till olika
anställningsformer.
Beslutet gällde under förutsättningen att kommunens lekmannarevisorer godkänner uppdraget.
Kommunens auktoriserade revisor har genomfört en utredning avseende utbetald ersättning
för förlorad arbetsförtjänst till förtroendevald.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att:
1. Mot bakgrund av KPMG:s slutsatser i revisionsrapporten, att den förtroendevalde
har erhållit ersättning för förlorad arbetsförtjänst som han inte är berättigad till.
Kommunstyrelsen uppmanar därför den förtroendevalde att återbetala den ersättning som han inte varit berättigad till för åren 2013 och 2014”

Justerandes signatur
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2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att genomföra en granskning av utbetalad ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda för åren 2013 och
2014.
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Abrahamssons (M) förslag till beslut samt tilläggsyrkar att kommunstyrelsen ska be Sture Pettersson om ursäkt.
Marianne Kjellquist (S), Ida Ekeroth (S) och Nils Farken (MP) tillstyrker Abrahamssons (M)
förslag med Engström Rosengrens (V) tilläggsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag på Engström Rosengrens (V) tilläggsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer eget förslag och Engström Rosengrens (V) tillläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag.
Protokollsanteckning

Innan Sture Pettersson (S) lämnar sammanträdet med anledning av jäv begär han få antecknat till protokollet att han anser att även ordförande Johan Abrahamsson (M) bör anmäla
jäv.
Underlag för beslut

KPMG 2014-11-21, Utredning avseende utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst till
förtroendevald.
Skövde bokföring & redovisning, Intyg avseende inkomstberäkning, 2014-11-28
______________________________________________________

Expedieras till:
Lönekontoret
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KS 2014/33

Ansökan om LONA-bidrag för det lokala naturvårdsprojektet
Östen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad ansökan och att Mariestads kommun
medfinansierar projektet med 123 000 kronor per år under åren 2015 t.o.m. 2018.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

För att motverka utvecklingen av stickmyggor i området kring sjön Östen har Mariestads kommun tillsammans med Skövde kommun och Töreboda kommun tagit
fram en s.k. LONA-ansökan. LONA innebär lokala naturvårdssatsningar och
bygger på 50 % statligfinansiering och 50 % kommunal finansiering.
Projektet bygger sammanfattat på att röja buskar och betesputsa strandängarna
kring sjön Östen. Betesputsningen ska ske vi upprepade tillfällen. Arbetet sker i
samverkan med lokala krafter vilka framför allt samlas inom den lokala Myggföreningen.
Beslut väntas under våren 2015.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) yrkar att kommunstyrelsen godkänner upprättad ansökan och
att Mariestads kommun medfinansierar projektet med 123 000 kronor per år under åren 2015 t.o.m. 2018.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Skogsbergs (C) yrkande för beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-11-27,
Medfinansieringsintyg till LONA-projektet Östen
Projektansökan inklusive projektbeskrivning
______________________________________________________

Expedieras till:
chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Länsstyrelsen
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Val av ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Ledamöter

Ersättare

Adjungerade

1.
2.
3.
4.
5.

1. vakant
2. vakant
3. vakant
4. vakant
5. vakant

1. Therese Nordling (C)
2. Birgitta Svensson (C)
3. vakant
4. vakant

Johan Abrahamsson (M)
Morgan Forsberg (KD)
Johan Gotthardsson (FP)
Ida Ekertoh (S)
Marianne Kjellquist (S)

Ordförande: Johan Abrahamsson (M)
______________________________________________________

Expedieras till:
kommunchef Lars Arvidsson
kulturchef Maria Henriksson
kommunsekreterare Malin Eriksson
valda ledamöter och adjungerade
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 22 oktober 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 5 november 2014 anmäls och läggs till handlingarna
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 10 november 2014 anmäls och läggs till handlingarna
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 19 november 2014 anmäls och läggs till handlingarna
______________________________________________________

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Protokoll från den 14 oktober 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG styrgrupp

Anteckningar från den 31 oktober anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund

Protokoll från den 24 oktober 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Delegationsbeslut - färdtjänsthandläggaren

Färdtjänsthandläggaren – delegationslistor över beslut om skolskjuts maj till oktober 2014
anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-12-01

Anslagsdatum

2014-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-12-26

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

