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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 275

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Trafikverket. Beslut att märka ut cykelvägvisning mellan Mariestad och Lidköping via
Kinnekulle för att främja turisternas orienteringsbehov.
Dnr 2010/0103
2. Skrivelse från boende i kv Svanen. De boende i kvarteret har satt upp ett staket mot
Tidan som ersättning för det tidigare som raserats. Enligt mark- och exploateringsingenjören ska det uppsatta staketet tas bort. Skrivelsen har även skickats till mark- och
exploateringsingenjör Erik Randén.
Dnr. 2011/0216
3. Västtrafik AB. Verksamhetsplan 2012-2014, inklusive sammanfattning av ägarnas remissyttranden.
Dnr. 2010/0308
4. Skrivelse från allianspartierna. Med anledning av de ändrade förutsättningar som framkommit beträffande besparingen vid en flytt av eleverna i Torsö skola till Hassle skola
hemställer allianspartierna att ärendet tas upp för omprövning i barn- och utbildningsnämnden snarast möjligt.
Dnr. 2011/0201
5. T.f. barn- och utbildningschefen. Redovisning av överprövningar av anställningar
inom barn- och utbildningsnämnden under juni månad.
6. Trafikverket, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen samt kommunerna längs E20 i Västra Götaland. Genomförande- och finansieringsavtal för: Långsiktig strategi för transportfunktionerna i relationen Göteborg - Stockholm med särskilt
fokus på sträckan Vårgårda – Gullspång genom Västra Götaland. Dnr. 2010/0206
7. Skrivelse från Claes-Henrik Martinsson, Företagarna. Inbjudan till företagare inom
MTG-området att delta i projektet ”Kraftsamling – unga till arbete” genom att erbjuda
praktikplatser.
8. Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelse mellan staten och Sveriges
kommuner och Landsting om intensifierat samverkansarbete för barns och ungas psykiska hälsa.
9. Sveriges Kommuner och Landsting. Information inför ordinarie kongress med Sveriges Kommuner och Landsting den 8-10 november 2011.
10. Västra Götalandsregionen. Beslut i regionfullmäktige om ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2010.
11. Sveriges Kommuner och Landsting. Sammanträdesplan 2012.
12. Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Beslut om budget för 2012 och plan 2013-2014.
13. Trafikverket. Plan för utbyggnad av cykelvägar längs regionalt/statligt vägnät i Västra
Götaland 2011-2013.
Dnr. 2011/0035
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 275 (forts.)
14. Gatuchef Matz Hasselbom. Yttrande till Trafikverket 2011-06-23, Svar på remiss om
enskilda vägen 26295 Segolstorp – Björsäter.
Dnr. 2011/0094
15. Länsstyrelsen Västra Götaland, Sjuhärads kommunalförbund m.fl. Dokumentation
från konferensen ”Förutsättningar för föräldrastöd – ledarskap och samverkan” den
18 maj 2011 i Göteborg.
16. Kommunstyrelsen i Karlsborgs kommun. Beslut att samarbeta med Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner om utvecklingen av turismnäringen i de fyra kommunerna.
17. Kommunstyrelsen i Töreboda kommun. Beslut att godkänna förslaget till avsiktsförklaring om samarbete inom turismnäringen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 276

Inbjudningar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sjöbo kommun. Inbjudan till seminariet ”Bredband i en mindre kommun – en smal
sak” den 16 september 2011 i Sjöbo.
2. Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund m.fl. Förhandsinbjudan till
idebytardagen – konferensen ”Det goda livet – Hur främjas psykisk hälsa hos barn och
ungdom” den 2 november 2011 i Skara.
3. Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöstyrningsrådet. Inbjudan till seminariet ”Hållbar
utveckling” den 20 september 2011 i Göteborg.
4. Kommunakuten. Inbjudan till kursen/utbildningen ”Det kommunala ansvaret för
skolskjutsar – en genomgång” den 29 augusti 2011 i Stockholm.
5. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till seminarier om mänskliga rättigheter
”Från ord till handling!” den 13 september i Göteborg samt den 20 september 2011 i
Stockholm.
6. Tekniska förvaltningen, VA-chefen. Inbjudan till slutredovisning av VA-strategiplan
den 30 september 2011 i stadshuset, Vänersalen.
7. Länsstyrelsen Västra Götaland, Stenungsunds kommun m.fl. Inbjudan till konferensen
”Miljömålen i ett förändrat klimat” den 27 oktober 2011 i Stenungsund.
8. Planeringschefen Kristofer Svensson. I enlighet med arbetsutskottets beslut pågår arbetet
med en förstudie av vad som krävs för att biosfärområdet ska kunna bli en s.k. exportmogen destination. Studien genomförs i samverkan mellan destinationsbolaget Läckö/
Kinnekulle och Mariestads kommun. Representanter för Mariestads kommun är inbjudna
till redovisningen som kommer att genomföras den 5 september kl. 17.00 i Götene.
Kommunfullmäktiges presidium samt Nils Farken ska tillfrågas om de kan delta.
9. AB Göta kanalbolag. Inbjudan till framtidsresa på Göta kanal den 8 september 2011 i
Motala. Christer Dalvik (map) kommer att representera Mariestads kommun.
10. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till konferensen ”Vinster med strategisk
energi- och klimatplanering” den 26 oktober i Vänersborg alternativt 27 oktober 2011 i
Borås.
11. Västra Götalandsregionen, Mariestads kommun. Inbjudan till seminariet ”Safe Community Trevelling in Skaraborg” den 2 september i Mariestad (Stadshuset).
12. Skaraborgs tingsrätt. Inbjudan till invigningen av nya tingshuset i Skövde den 24 augusti
2011. Johan Abrahamsson (m) samt Lars Arvidsson kommer eventuellt att representera
Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 277

KS 2011/0154

Bestämmelser för ”Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg”
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till bestämmelser för det nya samverkansorganet för kollektivtrafikfrågor i Skaraborgskommunerna, ”Kollektivtrafiksamverkan
Skaraborg”.
Bakgrund
2012-01-01 träder Lag om kollektivtrafik i kraft och Västra Götalandsregionen (VGR) blir då
regional kollektivtrafikenhet. Med anledning av detta har nuvarande Ägarrådet Skaraborg
beslutat att utarbeta förslag till bestämmelser för ett nytt samverkansorgan i kollektivtrafikfrågor. Det nya samverkansorganet benämns Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg (KSV).
Förslaget har skickats ut till kommunerna i Skaraborg och till VGR för att erbjuda möjlighet
att lämna synpunkter på förslaget inför beslut i kommunalförbundets styrelse.
KSV:s uppgifter är bl.a. att utveckla Målbild Skaraborg och att överlämna fastställd målbild/kollektivtrafikprogram till VGR samt utarbeta yttrande i övergripande strategiska frågor såsom pris-, miljö- och tågstrategi. KSV åläggs även att behandla relaterade utvecklingsfrågor samt frågor som berör kommunernas gemensamma färdtjänstreglemente och på
kommunernas vägnar fatta beslut om förändringar i färdtjänstreglementet.
Handläggarna av kollektivtrafikfrågor bildar den s.k. handläggargruppen. Inom denna
grupp utses en person med personlig ersättare med uppgift att vara sekreterare och föredragande vid möten med KSV. De ärenden som behandlas av KSV bereds i handläggargruppen och läggs sedan fram som förslag till beslut. Mariestads kommun yttrade sig över
förslaget under våren 2011. Kommunens synpunkter har beaktats.
Kommunalförbundets styrelse rekommenderar medlemskommunerna att, senast den 31
oktober 2011, fastställa bestämmelserna.
Underlag för beslut
Förslag till bestämmelser för kollektivtrafiksamverkan Skaraborg.
Protokollsutdrag från styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund 2011-05-27 § 62, Bestämmelser för kollektivtrafiksamverkan Skaraborg.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2011-06-23, Bestämmelser för kollektivtrafiksamverkan Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Skaraborgs kommunalförbund)
(Planeringschef Kristofer Svensson )
(Trafiksamordnare Irene Andersson)
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 278

KS 2011/0190

Uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för ”Tjörnudden”,
fastigheterna Brömmösund 1:63, 1:84 och del av Backebol 1:30, Torsö
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta
ett förslag till detaljplan för Tjörnudden, fastigheterna Brömmösund 1:63, 1:84 samt
del av Backebol 1:30 på Torsö i Mariestads kommun. Syftet med detaljplanen är att
pröva möjligheten att skapa fem till sex fastigheter för permanentboende.
2. Arbetsutskottet konstaterar att planuppdraget i allt västentligt berör enskilda intressen
och att exploatörerna därmed ska svara för de kostnader som är förknippade med
planförslagets framtagande samt därtill hörande utredningar. En särskild överenskommelse ska träffas kring kommunens administrativa kostnader för att ta fram detaljplaneförslaget. Planeringschefen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till planavtal i
vilket detta ska regleras.
3. Arbetsutskottet beslutar att ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och
exploatören innan detaljplanen antas. I avtalet ska särskilt tryggheten för tredje man
säkras.
Bakgrund
Företaget Tjörnudden AB har begärt besked om att få ta fram ett förslag till detaljplan för
fastigheterna Brömmösund 1:63, Brommösund 1:84 samt del av Backebol 1:30) på Torsö i
Mariestads kommun. Avsikten är att detaljplanen ska ge förutsättningar för att upprätta
fem till sex fastigheter för permanentboende på fastigheterna. Fastigheterna ligger inom ett
av kommunen utpekat LIS-område.
Företaget har haft kontakt med stadsarkitekten, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt
kommunledningskontoret. En preliminär lösning för hantering av vatten och avlopp har
presenterats.
Behandling på sammanträdet
Samtliga ledamöter i arbetsutskottet tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är
detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse från Tjörnudden AB 2011-06-20, ”Ansökan om plantillstånd” med tillhörande
detaljplaneunderlag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 278 (forts.)
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-07-08, Uppdrag att utarbeta
förslag till detaljplan för ”Tjörnudden”, (Fastigheterna Brommösund 1:63, 1:84 och del av
Backebol 1:30) Torsö
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 279

KS 2009/0045

Option på del av kvarteret Bojen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremitera ärendet.
Arbetsutskottet ger mark- och exploateringsingenjör Erik Randén i uppdrag att undersöka
möjligheten att upprätta ett exploateringsavtal.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-11-25 att medge AB Anderssons Fastigheter i Mariestad option på del av kvarteret Bojen, ca 3000 kvm. Optionen avsåg byggande
av radhus samt en kommersiell lokal. Optionstiden var satt till den 30 juni 2010.
AB Anderssons Fastigheter har framfört önskemål om att få förlänga optionstiden med
anledning av att detaljplanen har överklagats och att handläggningstiden därmed har förlängts.
Planeringschefen förelår att arbetsutskottet medger AB Anderssons Fastigheter i Mariestad
option på del av kvarteret Bojen om ca 3 000 kvadratmeter.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (m) yrkar att arbetsutskottet återremitterar ärendet samt att arbetsutskottet ger mark- och exploateringsingenjör Erik Randén i uppdrag att undersöka möjligheten att upprätta ett exploateringsavtal.
Ordförande Jens Söder (s) tar upp Abrahamssons (m) yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt mark- och exploateringsingenjör Erik Randén 2011-06-27, Option för del av kvarteret Bojen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 280

Etableringsläget i Västra Skogen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén återkommer till arbetsutskottet efter beredning av ärendet.
Bakgrund
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén informerar om det aktuella etableringsläget i
Västra skogen på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 281

KS 2011/0223

Visionsarbete inom biosfärområdet
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till den föreslagna arbetsprocessen
för att upprätta en vision för biosfärområdet.
2. Arbetsutskottet beslutar att Mariestads kommun ska representeras av kommunstyrelsens arbetsutskott samt en representant från varje parti som är representerat i kommunstyrelsen men saknar representation i arbetsutskottet.
3. Arbetsutskottet beslutar att eventuella kostnader för visionsarbetet täcks inom ramen
för kommunledningskontorets budget.
Bakgrund
Styrelsen för biosfärarbetet har påbörjat ett arbete för att ta fram en vision för biosfärarbetet. Denna vision ska därefter brytas ned i en aktivitetsplan. Visionen kommer även att vara
ett hjälpmedel för att kommunicera vad biosfärområdet är samt på vilket sätt som det ska
utvecklas. Det är viktigt att förtroendevalda i de berörda kommunerna har möjlighet att
lämna synpunkter och förslag i visionsarbetet.
Berörda tjänstemän i Lidköping, Mariestad och Götene har diskuterat det förestående visionsarbetet och har lämnat följande förslag för att involvera de förtroendevalda i arbetsprocessen.


En gemensam resa i biosfärområdet med besök hos entreprenörer och fiskare som är
delaktiga i arbetet. Förslaget är att ksau i respektive kommun samt en representant från
varje parti som är representerat i kommunstyrelsen men saknar representation i arbetsutskottet deltar på resan. Berörda tjänstemän kommer även att inbjudas, dock är deltagandet maximerat till tio personer per kommun. Förslag på datum är den 22 september.
Efter resan kommer de förtroendevaldas synpunkter att samlas in för att utgöra ett underlag i det fortsatta visionsarbetet.



Ett gemensamt uppföljningsmöte med redovisning av förslaget till vision. Förslag på datum är den 15 december.

Underlag för beslut
Skrivelse från Biosfär Vänerskärgården Kinnekulle 2011-07-14, Visionsarbete för biosfärområdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Christer Dalvik, Rune Skogsberg
Gruppledare i partier som finns representerade i kommunstyrelsen men inte i arbetsutskottet.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 282

KS 2011/0164

Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska göra ett aktivt val
om organdonationer
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motiveringen till beslutet är att regeringen har utsett en myndighet med uppdrag och ansvar att arbete med frågor som berör organdonation. Att ta ställning och agera i donationsfrågan ingår därmed inte i kommunernas uppdrag eller ansvar.
Bakgrund
Margareta Jacobsen i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunfullmäktige i Mariestad ska göra ett aktivt val avseende organdonationer. Kommunfullmäktiges
ställningstagande skulle även innefatta att delta i projektet ”Donera mera”. Enligt Jacobsen
leder detta till slutmålet att Mariestads kommun har flest donatorer i Sverige år 2030. Medborgarförslaget har överlämnats till kommunens medicinsk ansvarige sjuksköterska (MAS)
för beredning.
I ett yttrande över medborgarförslaget framhåller MAS:en att organdonationer, formellt
sett, inte är en fråga för enskilda kommuner att ta ställning i. Regeringen har utsett ett donationsråd inom ramen för socialstyrelsens verksamhet. Detta råd har till uppgift att vara
rådgivande i donationsfrågor samt att verka för att öka antalet organ- och vävnadsdonationer i Sverige.
Att donera organ är en hälso- och sjukvårdsfråga. Kommunerna ansvarar endast för den
hälso- och sjukvård som anges 18 § i hälso- och sjukvårdslagen samt den hälso- och sjukvård som enligt överenskommelse med regionen är vårdplanerad så att kommunerna tar
över ansvaret. Att ta ställning och agera i donationsfrågan är därmed inte kommunens ansvar. MAS:en föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (m) samt Rune Skogsberg (c) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Medborgarförslag från Margareta Jacobsen, Hasslerör, om att kommunfullmäktige i Mariestad ska göra ett aktivt val avseende organdonationer.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 282 (forts.)
Yttrande upprättat av medicinsk ansvarige sjuksköterska Carina Gustavsson 2011-06-16,
Yttrande i ärende: Medborgarförslag angående organdonation.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Margareta Jacobsen, Hasslerör)
(Medicinsk ansvarige sjuksköterska Carina Gustavsson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 283

KS 2011/0117

Medborgarförslag om att kommunen ska köpa Högelidsgården för att
etablera en ungdomsgård
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motiveringen till beslutet är att det inte är lämpligt att flytta någon av de två befintliga fritidsgårdarna samt att det saknas ekonomiska resurser för att etablera ytterligare en fritidsgård. Om det hade varit ekonomiskt genomförbart att etablera en fritidsgård i Högelidsområdet hade en samlokalisering med Högelidsskolan varit att föredra framför ett köp av Högelidsgården. Vidare bör kommunens sammanlagda verksamhetsytor minskas. Ett köp av
Högelidsgården skulle ytterligare öka kommunens verksamhetsytor.
Bakgrund
Dag Ennerdal har lämnat in ett medborgarförlag i vilket han föreslår att kommunen ska
köpa Högelidsgården för att driva en ungdomsgård i lokalerna. Medborgarförslaget har
överlämnats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Nämnden beskriver i yttrandet att det finns två fritidsgårdar i Mariestads kommun, Ungdomskulturhuset Elvärket samt Lockerudsgården. Dessa fritidsgårdar är belägna i de västra
delarna av Mariestads tätort. I den östra delen av tätorten, där den nya Högelidsskolan är
färdigställd, finns det ingen fridsgård. Förslagsställaren har därmed rätt när han beskriver
Högelidsområdet som en lämplig plats för etablering av en ny fritidsgård.
Barn- och utbildningsnämnden framhåller dock att det inte finns någon möjlighet att inrymma kostnaderna för ytterligare en fritidsgård inom befintlig budgetram för fritidsgårdarna. Alternativet att flytta en fritidsgård från västra till östra området är ut ett verksamhetsperspektiv förkastligt med tanke på den speciella verksamhet som idag bedrivs i Elvärket och den stora betydelse som Lockerudsgården har i sitt närområde.
Fritidschefen som har upprättat underlaget för barn- och utbildningsnämndens beslut
framhåller vidare att en etablering av en ny fritidsgård inte ska ske med förutsättning att nya
lokaler ska införskaffas. Om en ny fritidsgård ska etableras i Högelidsområdet bör den samlokaliseras med Högelidsskolan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-06-16 att avvisa medborgarförslaget om
inköp av fastighet för etablering av ny fritidsgård i Högelidsområdet.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (m) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 283 (forts.)
Underlag för beslut
Medborgarförslag från Dag Ennerdal i vilket han föreslår att kommunen ska köpa Högelidsgården för att driva en ungdomsgård i lokalerna.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-06-16 § 98, Medborgarförslag
om ungdomsgård i Högelidsområdet.
Skrivelse upprättad av t.f. barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt fritidschef
Tomas Ekström 2011-05-26.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Dag Ennerdal)
(Barn- och utbildningsnämnden)
(T.f. barn- och utbildningschef Katarina Lindberg)
(Fritidschef Tomas Ekström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Ksau § 284

KS 2011/0138

Motion om att utlysa en tävlig för att utse årets trädgård
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige bifaller Dan Freijs (kd) motion.
Kulturnämnden får i uppdrag att, för kommunens del, organisera/genomföra tävlingen.
En förutsättning för att genomföra tävlingen är dock att de övriga berörda föreningarna
och aktörerna ställer sig positiva till att medverka i arbetet med tävlingen. Eventuella kostnader för kulturnämnden ska täckas inom ramen för befintlig budget.
Bakgrund
Dan Freij (kd) har i en motion föreslagit att det ska utlysas en tävling där kommunens invånare kan nominera en trädgård som ”kommunens vackraste trädgård” alternativt ”årets
trädgård”. Ägaren till den trädgård som vinner bör uppmärksammas och få ett pris samt en
vandringspokal. Ärendet överlämnades till kulturförvaltningen beredning.
Kulturnämnden beslutade 2011-06-14 att ge kulturchefen i uppdrag att diskutera förslaget
vidare med Mariestads Trädgårdsförening, stadsträdgårdsmästaren, Göteborgs universitet/Dacapo, näringslivet samt parkförvaltningen om ett samarbete kring tävlingen årets
trädgård.
Kulturnämnden framhåller vidare att vid ett genomförande av en tävling ger man Trädgårdsföreningen i uppdrag att ta emot förslag, sortera och välja lämpliga kandidater till en
finalomgång. En jury bestående av representanter från de olika intressenterna samt en känd
trädgårdsprofil kommer att välja vinnare.
Underlag för beslut
Motion från Dan Freij (kd) om att det ska utlysas en tävling där kommunens invånare kan
nominera en trädgård som ”kommunens vackraste trädgård” alternativt ”årets trädgård”.
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2011-06-14 § 48, Yttrande över motion att utlysa en
tävling för att utse ”Årets trädgård”.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Dan Freij)
(Kulturnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 285

KS 2011/0222

Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att socialnämnden ska konsekvensbeskriva
de sex miljoner kronor som nämnden begär tilläggsanslag för. Konsekvensbeskrivningen ska redovisas på arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31.
2. Arbetsutskottet beslutar att socialnämndens begäran om tilläggsanslag ska behandlas
vid arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31, efter det att socialnämnden redovisat
konsekvensbeskrivningen av de sex miljoner kronorna.
3. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att undersöka om det finns medel/konton inom socialnämnden eller kommunens övriga organisation som inte redovisas i bokslutet.
Bakgrund
Prognos 2 år 2011 för socialnämnden visar på ett prognostiserat underskott för innevarande
år om 12 miljoner kronor, exklusive försörjningsstöd. Sex miljoner kronor av det beräknade
underskottet består av ökade kostnader med anledning av en större efterfrågan av hemtjänst.
Inför år 2012 planeras besparingar inom särskilt boende som innebär att en förstärkning av
hemtjänsten kan genomföras. Socialnämnden bägär därför tilläggsanslag för innevarande år
för detta underskott.
Socialnämnden beslutade 2011-07-07 att, hos kommunfullmäktige, begära ett tilläggsanslag
om 6 miljoner kronor med anledning av nämndens prognostiserade underskott
innevarande år. I beslutet framhåller socialnämnden även att ytterligare besparingar i
nämndens verksamhet inte är möjliga att genomföra.
I reglerna för avvikelsehantering enligt god ekonomisk hushållning (KS 2005/0137) framgår att ”enligt styrprinciperna förutsätts tilläggsanslag för driftändamål inte förekomma”.
Ekonomichefen anser därför att det är inkonsekvent att tillskjuta medel under pågående
budgetår. Det finns inget tillgängligt konto med 6 mnkr utan det måste i så fall bli en ombudgetering mot resultatet. Det budgeterade resultatet uppgår för närvarande (2011-08-09)
till 12,5 mnkr. Att överföra medel under pågående år gör att det sedan i efterhand blir svårt
att jämföra nämndernas resultat från år till år. Ett tillåtet underskott är att föredra under
förutsättning att nämnden arbetar med åtgärder för att få nästa års budget i balans.
Ekonomichefen föreslår därför att kommunfullmäktige medger att socialnämnden tillåts gå
med underskott på maximalt 6 miljoner 2011, med anledning av det prognostiserade underskottet för hemtjänsten, istället för att tillskjuta budgetmedel. Men kravet kvarstår att socialnämnden ska fortsatta arbetet med att få budget i balans och tillåtet underskott gäller endast år 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 285 (forts.)
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (m) yrkar att socialnämnden ska konsekvensbeskriva de sex miljoner
kronor som nämnden begär tilläggsanslag för. Konsekvensbeskrivningen ska redovisas på
arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31.
Abrahamsson (m) yrkar vidare att socialnämndens begäran om tilläggsanslag ska behandlas
vid arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31, efter det att socialnämnden redovisat konsekvensbeskrivningen av de sex miljoner kronorna.
Abrahamsson (m) yrkar vidare att arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att undersöka om det finns medel/konton inom socialnämnden eller kommunens övriga organisation som inte redovisas i bokslutet.
Ordförande Jens Söder (s) tar upp Abrahamssons (m) yrkanden för beslut och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från socialnämnden 2011-07-07 § 93, Begäran om tilläggsanslag för 2011
års budget.
Skrivelse upprättad av socialchef Eva Lotta Lindskog 2011-07-06, Begäran om
tilläggsanslag med anledning av 2011 års prognostiserade underskott.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2011-08-08, Begäran om socialnämnden
om tilläggsanslag.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämnden
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 286

Information om eventuell etablering inom kv Kornet
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Kommunchef Lars Arvidsson samt mark- och exploateringsingenjör Erik Randén informerar om eventuell etablering inom kv Kornet.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ksau § 287

Kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträdestider 2012
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa datum och tider för kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden under år 2012 enligt kommunsekreterarens förslag.
Johan Abrahamsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunsekreteraren har lämnat följande förslag till datum och tider för kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden under år 2012:
Kommunstyrelsen (torsdagar kl. 14.00 i Vänersalen, Stadshuset)
12 januari
9 februari
8 och 22 mars
12 april
10 och 24 (budget) maj
14 juni

6 och 13 (delårsbokslut) september
4 oktober
1 och 22 november
20 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (torsdagar kl. 8.30 i Torsö, Stadshuset)
5 och 19 januari
2 (budgetupptakt) och 16 februari
23 februari (bokslutsdag)
1, 15 och 29 mars
12 och 26 (budget) april
10 maj och 24 maj
7 och 21 juni

16 och 30 augusti
13 och 27 september
11 och 25 oktober
8 och 22 november
6 och 20 december

Budgetupptakten den 2 februari samt bokslutsdagen den 23 februari kommer att genomföras i Vänersalen.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (m) yrkar ärendet återremitteras för att sammanträdesdagarna ska
samordnas med Västra Götalandsregionens sammanträdesdagar.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 287 (forts.)
Om arbetsutskottet beslutar att inte återremittera ärendet yrkar Abrahamsson (m) avslag på
förändringen av arbetsutskottets sammanträdesdagar från onsdagar till torsdagar. Abrahamsson yrkar vidare att arbetsutskottet ska ge kommunsekreteraren i uppdrag att utarbeta
ett nytt förslag till sammanträdesdagar 2011. I detta förslag ska arbetsutskottet sammanträda på onsdagar.
Christer Dalvik (map) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Ordförande Jens Söder (s) tar upp frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande Jens Söder (s) ställer kommunchefens förslag samt Johan Abrahamssons (m)
yrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens
förslag till beslut.
____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Samtliga nämnder/förvaltningar)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 288

Aktuell information & rapporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Flytt av elever från Torsö skola
T.f. barn- och utbildningschef Katarina Lindberg informerade om nämndens och förvaltningens behandling av ärendet som avser flytt av elever från Torsö skola till Hassle skola
fr.o.m. hösten 2011. Informationen innefattade även verksamheten vid förskolan på Torsö.
____________________________________________________________

Beslut i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att inte inrätta ett
individuellt val på Vadsbogymnasiet
T.f. barn- och utbildningschef Katarina Lindberg informerade om nämndens och förvaltningens behandling av ärendet avseende inrättande av ett individuellt val på program på
Vadsbogymnasiet. Det individuella valet avsåg vattenskidor. Katarina informerade bl.a. om
att frågan om individuella val ägs av Vadsbogymnasiet.
____________________________________________________________

Etablering av Bredband på landsbygden
Rolf Åkesson, vd för Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB), informerade om bakgrund, pågående process och möjligheter avseende utbyggnad av bredband på landsbygden
inom MTG-kommunerna. Rolf informerade även om det interna utredningsarbetet inom
MTEAB, kostnadsberäkning/-beskrivning av utbyggnaden samt samverkan med berörda
aktörer.
____________________________________________________________

Skrivelse från Tillgänglighetsforum
Tillgänglighetsforum (TGF) i Mariestad har via e-post kritiserat tjänstemän och förtroendevalda i kommunen för att de förtroendevalda inte genomfört den utbildning i tillgänglighetsfrågor som utlovades enligt avtalet. Tillgänglighetsforum ställer även frågan om intresset för TGF och funktionshinderfrågor är helt borta inom kommunen.
Kommunsekreterare Ola Blomberg har svarat på skrivelsen. Arbetsutskottet ställer sig bakom kommunsekreterarens svar.
Dnr. 2011/0227
____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2011-08-17

Anslagsdatum

2011-08-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2011-09-14
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

