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Kommunstyrelsen
Ks § 46

Fastställande av dagordning
______________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att komplettera dagordningen med ärendet:
-

Ansökan om medfinansiering av Valborgsmässofirande i Alhagen (Dnr KS 2013/0105)

Dagordningen är därmed fastställd.
__________________________________________________________
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Kommunstyrelsen
Ks § 47

Information: Gemensam projektmodell för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Mariestads kommun genomför årligen många projekt, både internt inom respektive verksamhet och kommunövergripande. Detta sker idag på väldigt olika sätt. Organisationen är i stort
behov av en formaliserad arbetsprocess och stöd i form av utbildning.
Kommunchefens ledningsgrupp gav under år 2011 kommunledningskontoret i uppdrag att ta
fram en gemensam projektmodell. Efter en förstudie togs beslut att införa Kungsbackas
modell. Den är väl genomarbetad, tydlig och inspirerande.
Att införa en projektmodell är ett av kommunledningskontorets förvaltningsmål för 20122013. Under 2012 togs en handbok för projektarbete och en projektplan fram. Under 2013
kommer det att genomföras ett antal utbildningar i projektmodellen. En projektsamordnare för
respektive förvaltning har utsetts. Kvalitetsstrategen är projektledare för införandet och har
rollen som projektstöd för projektledare i kommunen. Genom att införa en gemensam projektmodell vill Mariestads kommun uppnå ett mer enhetligt arbetssätt, kvalitetssäkring, tydligare styrning och beslutsvägar, tydligare uppföljning av resultat och tydligare roller och ansvar.
Kvalitetsstrateg Maria Torp informerar om projektmodellen på kommunstyrelsens sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetsstrateg Maria Torp
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KS 2013/0044

Information: Kommunledningskontorets verksamhetsplan år 2013
______________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen
Bakgrund

Kommunledningskontoret bildar tillsammans med tillväxt- och utvecklingskontoret kommunstyrelsens förvaltning. Kommunchefen är chef för kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunledningskontorets uppdrag är att, i enlighet med kommunstyrelsens lednings- och
styrfunktion, arbeta kommunövergripande för att leda, samordna och utveckla de interna
processerna. Kommunledningskontoret ska verka för en helhetssyn på kommunens verksamheter och ekonomi, vilket innefattar ett kommungemensamt arbetssätt samt att beslutade
förändringar får genomslag i samtliga förvaltningar och verksamheter.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-07 att godkänna kommunledningskontorets verksamhetsplan för år 2013. Syftet med den upprättade verksamhetsplanen är att beskriva kommunledningskontorets roll och uppdrag samt verksamhetens mål.
Kommunledningskontorets enhetschefer informerar om verksamhetsplanen på kommunstyrelsens sammanträde.
Underlag för beslut

Verksamhetsplan för kommunledningskontoret år 2013.
__________________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
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KS 2013/0074

Årsredovisning för Mariestads kommun år 2012
______________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen för Mariestads kommun år 2012 till kommunfullmäktige.
Bakgrund

Efter varje verksamhetsår, tillika kalenderår, ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen
ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys samt
sammanställd redovisning med kommunal verksamhet i annan juridisk form.
Redovisningsenheten har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads kommun år
2012. Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om årsredovisningen på sammanträdet.
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 redovisningschef Lars Bergqvist 2013-02-28, Årsredovisning 2012.
Årsredovisning 2012 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Lars Bergqvist)
(Maria Vaziri)
(Kommunrevisionen)
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KS 2013/0075

Utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsen som ansvarig nämnd att överta barnoch utbildningsnämndens ansvar att ge en ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta
de uppgifter som anges i 4 kap. 2 § i förordningen om yrkeshögskolan (2009:130).
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Reine Johansson som utbildningsledare för YHutbildning Tandsköterska.
2. Kommunstyrelsen utser Thomas Qvick till ny utbildningsledare och ansvarig för den
dagliga verksamheten för YH-utbildning Tandsköterska.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har övertagit ansvaret som anordnare av yrkeshögskole-utbildning Tandsköterska från barn- och utbildningsnämnden. I samband med denna förändring har frågan om att
utse en ny utbildningsledare aktualiserats.
Tandsköterskeutbildning har bedrivits på Marieholmskolan (kommunal vuxenutbildning) i
form av Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) sedan hösten 2004. Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Mariestads kommun att anordna YH-utbildning Tandsköterska med två utbildningsstarter. Beviljade utbildningar pågår till sommaren år 2015. Inför en eventuell fortsättning
krävs en ny ansökan och ett nytt beslut från YH-myndigheten om att anordna utbildningen.
Yrkeshögskoleutbildningar är riksrekryterande och fyller inte endast lokala eller regionala
behov. Ett krav för att kommunen ska kunna vara utbildningsanordnare är att kommunfullmäktige utser en nämnd att uppdra åt en ledningsgrupp att under nämnden sköta de uppgifter
som anges i 4 kap. 2 § i förordningen om yrkeshögskolan (2009:130). Utbildningsanordnaren
(nämnden) ska ge en person befogenhet att skriva under och skicka in ansökan på utbildningsanordnarens uppdrag. Den ansvariga utbildningsanordnaren ska utse en person som leder det
dagliga arbetet i verksamheten. Denna person ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.
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.
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Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringsledare Kristofer Svensson samt rektor Reine Johansson 201302-21, Ny utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildning Tandsköterska.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-10-25 § 91, Ansökan om statligt stöd för att
bedriva yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska.
Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Johan Harryson samt handläggare Lars
Stäring 2010-06-22, Ansökan om statligt stöd för att bedriva yrkeshögskoleutbildning till
tandsköterska.
__________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Rektor Reine Johansson)
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KS 2013/0076

Återutnämning till Säker och Trygg kommun/Safe Community
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestad kommun ska ansöka om återcertifiering till ”En
Säker och Trygg kommun/Safe Community”.
Mariestads kommun ska intensifiera det säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbetet
med målet att vara bland de ledande säkra och trygga kommunerna i världen. Kommunstyrelsen ger samtliga förvaltningar i kommunen i uppdrag att utifrån respektive verksamhet,
enskilt eller i samarbete med andra, bidra till målet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att folkhälsorådet ska redovisa kostnaderna för utnämningen
och arbetet med ”Säker och Trygg kommun”. Kostnaderna ska redovisas för kommunstyrelsen innan ansökan om återutnämning skickas in.
Bakgrund

Mariestads kommun certifierades år 1999 certifierades till en ”Säker och Trygg kommun/ Safe
Community” av WHO Collaborating Center on Safe Community Promotion (WHO CCCSP).
Mariestad återcertifierades även år 2008. I världen finns nu ca 275 Safe communities i alla
världsdelar. I Sverige finns 14 st. varav åtta i Västra Götaland.
En säker och trygg kommun arbetar systematiskt med att förebygga skador och främja trygghet
utifrån en överenskommelse med WHO CCCSP. Arbetet ska bedrivas på en högre nivå än
enbart det lagstadgade. För att certifieras som Safe Community ska kommunen ha:
-

En infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och samarbete, ledd av en
tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i kommunen.

-

Långsiktiga, varaktiga program som omfattar båda könen och alla åldrar, miljöer och
situationer.

-

Program som riktas mot högriskgrupper och miljöer samt program som främjar säkerhet
för utsatta grupper.

-

Program som grundar sig på tillgänglig evidens.

-

Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker.

-

Utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändringar.

-

Fortgående deltagande i nationella och internationella "Safe Community" nätverk.

Mariestad har under åren som säker och trygg kommun bedrivit ett gediget och strukturerat
skadeförebyggande arbetet som i allt större utsträckning integrerats i kommunens ordinarie
verksamhet. Detta innebär goda möjligheter att arbeta långsiktigt där varje förvaltning arbetar
enskilt eller i samverkan med andra för att förebygga skador inom respektive verksamhet och
ansvarsområde.
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Enligt WHO CCCSPs regler för certifiering ska Mariestads kommun söka om återcertifiering
senast fem år efter senaste certifieringen. Reglerna säger vidare att ett ”letter of intent” ska
inlämnas senast sex månader före planerad återcertifiering.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med Jan Hallströms (FP) tilläggsyrkande.
Behandling på kommunstyrelsen

Jan Hallström (FP) tillstyrker arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet att folkhälsorådet
ska redovisa kostnaderna för utnämningen och arbetet med ”Säker och Trygg kommun”.
Kostnaderna ska redovisas för kommunstyrelsen innan ansökan om återutnämning skickas in.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker Hallströms (FP) yrkande.
Sture Pettersson (S), Bengt Erik Askerlund (MP) samt Åsa Olsson (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag och Jan Hallströms (FP)
tilläggsyrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag till beslut med Hallströms tilläggsyrkande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
samt säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson 2013-02-01, Återutnämning till ”Säker och Trygg
kommun/Safe Community”.
__________________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
Säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson
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KS 2013/0077

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner folkhälsorådets verksamhetsberättelse för år 2012.
Bakgrund

Folkhälsorådet beslutade 2013-02-18 att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse för år
2012 för rådets verksamhet. Verksamhetsberättelsen ska godkännas av kommunstyrelsen.
Folkhälsoarbetet i Mariestads kommun har varit riktat till hela befolkningen. Folkhälsorådet
har prioriterat tidiga insatser till barn och ungdomar, familjecentral, ungdomsmottagning
grundskola och förskola.
Folkhälsorådet har drivit utvecklingen av sociala investeringar. Kommunstyrelsen har beslutat
att avsätta medel för utveckling av sociala investeringar genom en social investeringsfond.
Riktlinjer har utarbetats för hantering av den sociala investeringsfonden.
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 planeringschef Kristofer Svensson samt folkhälsoplanerare Gunilla
Carlsson 2013-03-01, Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2012.
Förslag till verksamhetsberättelse 2012 för folkhälsorådet.
__________________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg
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KS 2013/0078

Folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017. Arbetet ska genomföras i enlighet med kommunens
nya projektmodell.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kontinuerligt följa utvecklingen i detta projekt som ett led i
att öka kunskapen om kommunens nya projektmodell.
Bakgrund

Mariestads kommun bedriver ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan med Västra Götalandsregionen. Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor
som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Kommunens folkhälsoplan 2007-2010 gäller tillsvidare men ska nu revideras.
I kommunen finns ett folkhälsoråd som arbetar med folkhälsofrågor. Detta innebär att övriga
nämnder och förvaltningar kan uppleva att ansvaret för folkhälsoutvecklingen har överlämnats
till folkhälsorådet och dess tjänstman. Det finns därmed en uppenbar risk för att folkhälsoarbetet ”hamnar mellan stolarna”. För att folkhälsoarbetet i en kommun skall bli kraftfull krävs
engagemang från många och en implementering långt ut i organisationen. Det är därför viktigt
med en bred förankring som gör att alla arbetar med ett folkhälsoperspektiv utifrån sitt ansvarsområde.
Folkhälsorådet föreslår kommunstyrelsen att besluta om att ta fram en ”Folkhälsostrategi för
Mariestads kommun 2014-2017” enligt Mariestads kommuns projektmodell.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med Björn Fagerlunds (M) tilläggsyrkande.
Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M) yrkar att kommunstyrelsen kontinuerligt ska följa utvecklingen i detta
projekt som ett led i att öka kunskapen om kommunens nya projektmodell.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag och Fagerlunds (M)
tilläggsyrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag med Fagerlunds (M) tilläggsyrkande.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2013-02-26, Projekt ”Att ta fram en folkhälsostrategi för Mariestads
kommun 2014-2017”.
Förslag till projektplan för att ta fram en folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017.
__________________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
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KS 2012/0328

Medborgarförslag om att flytta järnvägsbommarna vid Strandvägen till
järnvägsövergången i Stadsparken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund

Yngve Erngren har i medborgarförslag föreslagit att järnvägsbommarna vid Strandvägen ska
flyttas till järnvägsövergången vid stadsparken för att öka säkerheten för cyklister och gående.
Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska förvaltningen för beredning.
Tekniska förvaltningen har tidigare varit i kontakt med Banverket för att undersöka möjligheten till att öka säkerheten vid järnvägspassagen i Stadsparken. Vid detta tillfälle lämnade
Banverket ett kostnadsförslag om 800 tkr. Mariestads kommun ansåg då att dessa åtgärder inte
kunde genomföras. Efter ny kontakt med Trafikverket, som övertagit Banverkets ansvarsroll,
har de meddelat att kostnaderna för en sådan åtgärd inte har minskat, kostnaderna har snarare
ökat.
Tekniska nämnden beslutade 2013-02-12 att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-03-14 kommunchefen i uppdrag att utreda och
lämna förslag till åtgärder för att öka säkerheten vid järnvägsövergången i Stadsparken.
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 Yngve Erngren om att järnvägsbommarna vid Strandvägen ska flyttas
till järnvägsövergången vid stadsparken för att öka säkerheten för cyklister och gående.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-02-12 § 18, Yttrande över medborgarförslag om
att flytta järnvägsbommarna vid Strandvägen till järnvägsövergången i Stadsparken i Mariestad .
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt trafikingenjör Eva Berdenius 201301-24, Förslag till yttrande över medborgarförslag om att flytta järnvägsbommarna vid Strandvägen till järnvägsövergången i Stadsparken i Mariestad .
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Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Yngve Erngren)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
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KS 2013/0070

Medel till marknadsföring av attraktiva bostadsområden i Mariestad
via TV4
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 500 tkr för marknadsföring av nya bostadsområden via
TV4 under hösten och vintern 2013/2014. Åtgärden ska finansieras inom ramen för kommunstyrelsens budget år 2013.
Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott arbetar informationsenheten med att ta fram
en marknadsföringsstrategi för att lyfta fram nya attraktiva bostadsområden i Mariestad. Ambitionen är att nå presumtiva kommuninvånare som kommer att attraheras av Mariestad och det
sjönära läget.
Som ett led i detta arbete tar informationsenheten fram en reklamfilm som bland annat kan
sändas i tv. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare ställt sig positiva till att sända reklamfilm för Mariestad i TV4:s sändningar i Skaraborg samt i Örebroområdet. Detta kan förslagsvis
ske under hösten och vintern 2013/2014, med eventuell uppföljning under våren 2014.
Informationsenheten föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott avsätter medel för att sända
reklam-tv under hösten och vintern 2013/2014. Detta kan sedan kompletteras med en uppföljning under våren 2014.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Linnéa Wall (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 upprättad av informationschef Christina Herthnek 2013-02-28, Medel till marknadsföring via TV4.
__________________________________________________________

Expedieras till:
Informationschef Christina Herthnek
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-21

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 56

KS 2013/0033

Begäran om förändrad borgen för lån för seniorboendet Eklövet,
Gamla Staden 4:1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta bort tidsbegränsningen i beslutet om borgen till Mariehus
Fastigheter AB. Borgensbeslutet avser ett lån om 43 miljoner kronor för att finansiera seniorboendet Eklövet i kvarteret i Gamla Staden 4:1
Bakgrund

Kommunfullmäktige beviljade i november 2010 Mariehus Fastigheter AB borgen för ett lån
om 43 miljoner kr. Lånet avsåg finansiering av ett nytt seniorboende i kvarteret i Gamla Staden
4:1 med en löptid på 25 år. Kommunens borgen var en förutsättning för att bolaget skulle få
lån.
I beslutet framgår även att kommunstyrelsen ska undersöka om det är möjligt att byta borgensåtagandet mot inteckning i fastigheten när byggnaden är färdigställd. Bankens svar på detta är
att om utlåningen sker mot pantbrev, i stället för kommunal borgen, kommer den nya marginalen väsentligt överstiga den nu avtalade marginalen. Detta innebär att lånet blir betydligt dyrare.
Ekonomichefen framhåller att detta inte är ett bra alternativ.
Mariehus anhåller nu om att kommunen tar bort tidsbegränsningen på 25 år för ovannämnda
borgensbeslut då detta har visat sig öka bolagets kostnader för borgen. Nyproducerade byggnader brukar ha en avskrivningstid på 50 år men på grund av den tidsbegränsade borgen kräver
banken att lånet amorteras utifrån 25 år. Ekonomichefen delar bolagets uppfattning om att
tidsbegränsningen innebär att lånet blir onödigt dyrt.
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 Jonas Hedberg, VD för Mariehus Fastigheter AB 2013-01-31, Borgen för lån
Eklövet, seniorboende, Gamla Staden 4:1.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2013-03-01, Remiss begäran om förändrad
borgen för lån för seniorboendet Eklövet, Gamla Staden 4:1.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-21

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 56 (forts.)
__________________________________________________________

E-post från Nordea till Mariehus AB avseende pantbrev alternativt kommunal borgen för
seniorboendet Eklövet i kvarteret i Gamla Staden 4:1.
__________________________________________________________

Expedieras till:
Jonas Hedberg, VD för Mariehus Fastigheter AB
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-21

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 57

KS 2012/0400

Yttrande över ”Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting”
______________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till ändringar i inkomstutjämningen. Mariestads kommun vill dock lämna följande synpunkter på förslaget:
Förslaget borde genomförts år 2013 och det sena riksdagsbeslutet försvårar kommunens
budgetarbete. För att skapa största möjliga effekter på tillväxten borde det extra tillskottet i
inkomstutjämningen fördelas till alla kommuner och landsting.
Bakgrund

Finansdepartementet har lämnat förslag till ändringar i systemet för kommunalekonomisk
utjämning. Förändringarna avser i huvudsak inkomstutjämningen. Syftet med förslagen är att
minska inkomstutjämningens eventuella effekter på tillväxten genom att reducera marginaleffekterna i utjämningen för de kommuner och landsting som betalar en inkomstutjämningsavgift.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är positiva till att staten finansierar en föreslagen
förändring jämfört med kommitténs förslag. Förslaget innehåller följande tre förändringar i
jämförelse med Utjämningskommitténs förslag (SOU 2011:39) som kommunstyrelsen ställt sig
bakom i oktober 2011.
-

Sänkt kompensationsgrad i inkomstutjämning för kommuner och landsting med en skattekraft över 115 procent av rikets skattekraft.

-

Införande av ett strukturbidrag till kommuner och landsting med en skattekraft under 115
procent av rikets skattekraft.

-

Ändring av kostnadsutjämningens delmodell Barn och ungdom med utländsk bakgrund.

Det nya förslaget innebär en positiv förändringen för Mariestads kommun, 277 kr/invånare
eller drygt 6,5 miljoner kr/år utifrån nuvarande förutsättningar. Ett nytt system kommer dock
att träda i kraft först till den 1 januari 2014 vilket innebär att en korrekt bedömning av förslagets effekter kan göras först då en beräkning har genomförts utifrån 2014 års strukturella
förutsättningar. Detta sker sannolikt inte innan regeringen lägger fram en proposition, vilket
senast kommer att ske hösten 2013.
Det är givetvis positivt att Mariestads kommun får ett ökat budgettillskott. Möjligtvis kan man
ställa sig negativ till att det inte genomfördes år 2013 samt till det sena riksdagsbeslutet, vilket
försvårar vårt budgetarbete. För att skapa största möjliga effekter på tillväxten så skulle vi även
kunna föreslå att det extra tillskottet i inkomstutjämningen borde fördelas till alla kommuner
och landsting.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-21

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 57 (forts.)
______________________________________________________

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 ekonomichef Maria Vaziri 2013-03-08 Remiss på ”Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting”.
Regeringskansliet, finansdepartementet Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för
kommuner och landsting.
______________________________________________________

Expedieras till:
Finansdepartementet
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-21

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 58

KS 2013/0105

Ansökan om medfinansiering av Valborgsmässofirande i Alhagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från Mariestads Scoutkår om 8 975 kr för att
arrangera kommunens traditionella Valborgsmässofirande i Alhagen.
Bakgrund

Mariestads Scoutkår har inkommit med en anhållan om att Mariestads kommun ska medfinansiera kostnaden för att arrangera kommunens traditionella Valborgsmässofirande i Alhagen. Scoutkårens ansökan till kommunen avser en medfinansiering om totalt 8 975 kr.
Scoutkårens kostnader består av medverkan av Mariestads blåsorkester, hyra av ljudanläggning samt polistillstånd.
Enligt gällande regelverk ska ansökan avslås, berörda tjänstemän har dock valt att lyfta ansökan till kommunstyrelsen för ett ställningstagande.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) yrkar att kommunstyrelsen ska bevilja ansökan från Mariestads
Scoutkår om 8 975 kr för att arrangera kommunens traditionella Valborgsmässofirande i
Alhagen.
En enig kommunstyrelse tillstyrker Dalviks (MAP) yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Dalviks (MAP) yrkande för beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Ansökan från Mariestads Scoutkår 2013-03-06, Medfinansiering vid Valborgsmässofirandet
i Alhagen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mariestads scoutkår
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-21

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 59

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 7 mars 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 28 februari 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 7 mars 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från den 26 februari 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus AB

Protokoll från den 26 februari 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

AB Stadens Hus

Protokoll från den 1 mars 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 21 februari 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-03-21

Anslagsdatum

2013-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-04-15

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

