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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 8.30–15.00
Mötet ajournerades kl 12.00–13.00
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 289

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Barn- och utbildningsförvaltningen. Överprövning av anställningar Barn- och utbildning, Redovisning för juli månad.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen. Överprövning av anställningar Barn- och utbildning, Redovisning för augusti månad.
3. Kommunforskning i Västsverige ideell förening. Protokoll fört vid årsmöte den 16 maj
2011.
4. Hallsbergs kommun. Uppmaning till samtliga Sveriges kommuner att skänka en krona
per invånare till Läkare utan gränsers arbete för de svältande på Afrikas horn.
5. Ledningsgruppen för Inlandsvägen Syd. Skrivelsen är ställd till Vägverket Region Väst
och avser Förbifart Mariestad via E20. I skrivelsen framhåller ledningsgruppen att E20
ska byggas ut till en genomgående fyrfältsväg/motorväg i hela dess sträckning. Således
även förbi Mariestad.
Dnr. 2009/0197
6. Skrivelse från föräldrar på Torsö skola. Skrivelsen är ställd till barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunfullmäktige. I skrivelsen vill
föräldrarna få svar på frågorna; hur, vad och varför Torsö skola inte kan drivas ytterligare ett läsår som utlovats. Barn- och utbildningsförvaltningen har besvarat skrivelsen.
Dnr. 2011/0201
7. Skolinspektionen. Beslut att godkänna Torsö Skärgårdsskola ekonomisk förening som
huvudman för förskoleklass, grundskola årskurserna 1-6 och fritidshem vid Torsö
Skärgårdsskola i Mariestads kommun. Godkännandet gäller för utbildning som startar
efter den 30 juni 2012.
Dnr. 2011/0067
8. Statens folkhälsoinstitut. Skrift, Uppdrag: Förebygga.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 290

Inbjudningar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Trafikverket. Kallelse och dagordning till styrgruppsmöte – Långsiktig strategi för
transportfunktionerna Göteborg – Stockholm den 23 augusti 2011 i Göteborg.
2. Växjö kommun, The Swedish-American Chambers of Commerce. Inbjudan till
Greenestcities 2011 worldwide den 14-16 september i Växjö.
3. Kvalitetsmässan 2011. Inbjudan till kvalitetsmässan 2011 den 15-17 november I Göteborg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 291

KS 2011/0041

Beslut om antagande: Detaljplan för kv Falken, Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för kv Falken, Mariestads kommun.
Bakgrund
Tekniska förvaltningen har framfört önskemål om att kommunstyrelsen ändrar gällande
detaljplan för kv Falken i Mariestads tätort. Syftet med ändringen är att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av badhuset i Mariestad.
Planen var föremål för samråd under perioden 2011-02-16 t.o.m. 2011-03-30 samt utställning under perioden 2011-05-02 t.o.m. 2011-06-17 och har därefter reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Underlag för beslutet
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Hanna Asp
2011-07-18, Beslut om antagande: Detaljplan för kv Falken, Mariestads kommun.
Detaljplan för kv Falken, Mariestads kommun, Plan- och genomförandehandling, antagandehandling upprättad av kommunledningskontoret i april 2011.
Detaljplan för kv Falken, Mariestads kommun, Samrådsredogörelse upprättad av kommunledningskontoret i april 2011.
Detaljplan för kv Falken, Mariestads kommun, Utställningsutlåtande upprättad av kommunledningskontoret i juli 2011.
Plankarta med planbestämmelser.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Planarkitekt Hanna Asp)
(Tekniska förvaltningen)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 292

KS 2011/0208

Mariestads kommuns synpunkter inför revidering av
infrastrukturplanerna för transportinfrastruktur
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna synpunkter inför revidering av infrastrukturplanerna för transportinfrastruktur enligt kommunledningskontorets förslag.
Bakgrund
Västra Götalandsregionen, via Skaraborg s kommunalförbund, har efterfrågat kommunernas synpunkter och önskemål inför en förväntad revidering av den gällande investeringsplanen för transportinfrastruktur. Gällande plan omfattar åren 2010 – 2021 men det är
sannolikt att en revidering av planen påbörjas under år 2012 för att leda fram till ett riksdagsbeslut år 2014.
Kommunerna och kommunalförbunden i Västra Götaland ska redovisa sina synpunkter
vid ett möte med Beredningen för Hållbar utveckling den 4 oktober 2011. Kommunledningskontoret har sammanställt ett förslag till synpunkter vid denna tidiga diskussion Förslaget till synpunkter berör såväl kommunens uppfattning om nödvändiga omprioriteringar
i befintlig plan som nya objekt som bör föras in vid en revidering av planen.
Underlag för beslut
Västra Götalandsregionen juni 2010, ”Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra
Götaland 2010-2021”.
Skrivelse från Skaraborgs kommunalförbund 2011-07-04, Förberedande arbete inför nästa
revidering av infrastrukturplanerna för transportinfrastruktur.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2010-08-09, Mariestads kommun
synpunkter inför revidering av infrastrukturplanerna för transportinfrastruktur.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-08-31

Sida

6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 293

Information om pågående infrastrukturarbeten
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Planeringschef Kristofer Svensson informerar om pågående infrastrukturarbeten. Informationen innefattar bl.a. en nulägesbeskrivning samt en beskrivning av den förestående processen inom följande områden/objekt:
-

Kinnekullebanan
E20
Riksväg 26

Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-08-31

7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 294

KS 2011/0169

Offentliga toaletter på Nya Torget och vid Gästhamnen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att undersöka möjligheten att minska driftskostnaderna för toaletterna.
Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån eget yrkande.
Bakgrund
För att tillgodose behovet av offentliga toaletter vid Nya Torget samt vid Gästhamnen har
tekniska förvaltningen tidigare genomfört ett upphandlingsförfarande och fått in tre anbud.
Denna upphandling överklagades och Förvaltningsrätten i Jönköping biföll 2011-06-30 den
överklagandes ansökan och förordade att upphandlingen skulle göras om. Tekniska förvaltningen har därför genomfört ett nytt upphandlingsförfarande och fått in tre nya anbud
från samma anbudslämnare.
De offentliga toaletterna innehåller en RWC (handikappanpassad WC), en urinoar samt ett
serviceutrymme. Byggnaderna är förtillverkade och kan således flyttas till annan plats om så
önskas. De föreslagna byggnaderna har fasad av träpanel och tak av bandtäckt plåt. Inredningen är ”vandalsäker” för att minimera underhållskostnader. Dörrar är försedda med
myntautomat och automatisk dörröppnare.
Toaletten på Nya Torget föreslås placeras i torgets nordvästra hörn, där det idag är parkeringsplats för motorcyklar. Här finns sedan tidigare framdraget och förberett med VAanslutning. Denna toalett skall vara öppen året runt. Dörr till handikapptoalett och urinoar
skall förses med myntautomat.
Toaletten vid Gästhamnen föreslås vara placerad öster om befintligt sophus i anslutning till
befintlig servicebyggnad. Den nya toaletten ger möjlighet att genom kodlås styra nyttjandet
av servicebyggnadens befintliga toaletter och duschutrymme till båtturister och andra turister som betalt för den servicen. Den befintliga handikapptoaletten i servicebyggnaden samt
den nya toalettbyggnaden skall vara öppen för allmänheten under sommarhalvåret. Dörrar
förses med myntautomat.
Investeringskostnaden för de två toaletterna uppgår till 1 100 tkr och den beräknade driftskostnaden uppgår till ca 440 tkr/år.
Tekniska förvaltningens föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att:
-

Lämna igångsättningstillstånd för leverans och montering av 2 stycken offentliga toaletter med placering vid Nya Torget (1 st) respektive vid Gästhamnen (1 st).
Den totala investeringskostnaden, ca 1 100 000 kronor, finansieras inom projekt Sjöstaden, projektnummer 1005.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 294 (forts.)
-

Den totala driftskostnaden, ca 440 000 kronor, finansieras genom ökning av Tekniska
förvaltningens ram i budget 2012.

Behandling på sammanträdet
Jens Söder (S) yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka möjligheten att minska
driftskostnaderna för toaletterna.
Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska ge tekniska förvaltningen i uppdrag
att undersöka möjligheten att utarbeta en helhetslösning för torget i Mariestad.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt Jens Söders (S) yrkande.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-08-16, Offentliga toaletter
på Nya torget och vid Gästhamnen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 295

KS 2011/0132

Redovisning av åtgärder efter prognos 2 och prognos 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur nämnden ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott vid nästkommande ordinarie sammanträde.
Tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 2 och kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade 2011-06-08 att kalla presidiet i tekniska nämnden till arbetsutskottets sammanträde för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans.
Efter tekniska nämndens redovisning vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
2011-06-22 beslutade arbetsutskottet att tekniska nämnden, på samma sätt som övriga
nämnder när de visar underskott, ska presentera en åtgärdslista för hur nämnden ska uppnå
en budget i balans.
T.f. tekniska chefen samt ekonom Annica Olsson redovisar en åtgärdsplan för hur nämnden ska uppnå en budget i balans på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Prognos 3 för tekniska nämnden, baserad på uppgifter tillgängliga 2011-08-22.
Åtgärdsförslag för att täcka tekniska förvaltningens underskott på -1 050 tkr.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 296

Information:
Avstämning av planerade investeringar under innevarande år
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
T.f. tekniska chefen samt ekonomichefen informerar om beslutade investeringar för innevarande år som ännu inte påbörjats på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Ekonomichef Maria Vaziri
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 297

KS 2011/0222

Socialnämndens konsekvensbeskrivning av begärt tilläggsanslag
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
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.
Då ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-17 beslutades att:
-

-

Socialnämnden ska konsekvensbeskriva de sex miljoner kronor som nämnden begär
tilläggsanslag för. Konsekvensbeskrivningen ska redovisas på arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31.
Socialnämndens begäran om tilläggsanslag ska behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31, efter det att socialnämnden redovisat konsekvensbeskrivningen av
de sex miljoner kronorna.

Socialnämndens ekonomiutskott har sammanställt en skrivelse (beslutad i socialnämnden
2011-08-30) i vilken nämnden framhåller att verksamheten allvarligt skulle skadas om
nämnden tvingas till drastiska nedskärningar. Nämnden framhåller att de vill arbeta med de
långsiktiga frågor, främst budget 2012. Nämnden vill därmed lägga detta med åtgärdsplaner
och konsekvensbeskrivningar för år 2011 till handlingarna. Skrivelsen presenteras av
nämndens presidium på arbetsutskottets sammanträde.
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.
Skrivelse upprättad av socialnämndens ekonomiutskott; Marianne Kjellqvist (S), Björn Fagerlund (M), Marcus Eklund (S) samt Jan Hallström (FP), Konsekvensbeskrivning.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 298

KS 2011/0222

Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återemittera ärendet för att kompletteras med
den tjänsteskrivelse som upprättats av förvaltningschef Eva Lotta Lindskog.
Ärendet kommer att behandlas av arbetsutskottet vid ett extra sammanträde den 8 september klockan 13.30 i sammanträdesrum Torsö. Ärendet ska därefter behandlas av kommunstyrelsen samma dag.
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.
Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-17 . Arbetsutskottet beslutade att:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 298 (forts.)
-

Socialnämnden ska konsekvensbeskriva de sex miljoner kronor som nämnden begär
tilläggsanslag för. Konsekvensbeskrivningen ska redovisas på arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31.

-

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag ska behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31, efter det att socialnämnden redovisat konsekvensbeskrivningen av
de sex miljoner kronorna.

Socialnämndens ekonomiutskott har sammanställt en skrivelse (beslutad i socialnämnden
2011-08-30) i vilken nämnden framhåller att verksamheten allvarligt skulle skadas om
nämnden tvingas till drastiska nedskärningar. Nämnden framhåller att de vill arbeta med de
långsiktiga frågor, främst budget 2012. nämnden vill därmed lägga detta med åtgärdsplaner
och konsekvensbeskrivningar för år 2011 till handlingarna.
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.
Skrivelse upprättad av socialnämndens ekonomiutskott; Marianne Kjellqvist (S), Björn Fagerlund (M), Marcus Eklund (S) samt Jan Hallström (FP), Konsekvensbeskrivning.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 299

KS 2009/0198

Information: Slutrapport – Fler företag och utvecklad företagsamhet
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2009-09-10 att, som en del i konjunkturprogrammet, ta initiativ till en inledande studie kring näringslivsprogrammets insatsområde ”Fler företag och
utvecklad företagsamhet”. Studien skulle omfatta att ta fram förslag till finansiering av genomförandet samt att kartlägga och ge förslag till hur samspelet mellan det lokala, regionala
och nationella tillväxtarbetet kan öka.
Studien skulle genomföras tillsammans med näringslivets medlemsorganisationer samt enskilda företagare. Mariestads kommun anslog 60 tkr för att medfinansiera studien. Mariestads kommun har varit projektägare och som projektledare har Företagarna i Mariestad
anlitats. Medfinansieringen från deltagande företagare och näringslivsorganisationer har
bestått av tid som ställs till förfogande.
Företagarna i Mariestad har nu sammanställt en slutrapport och kommunstyrelsen har att
godkänna slutrapporten. Ärendet kommer att lyftas vid arbetsutskottets sammanträde
2011-09-14 för beslut.
Kommunstyrelsen har därefter att initiera en process för att prioritera mellan de idéer och
förslag som ingår i slutrapporten. Företagarna i Mariestad framhåller att det är viktigt att
prioriteringsprocessen har en bred förankring i såväl näringsliv och politik som skola och
förvaltningar . Särskilt viktigt är att de politiska partierna deltar och att besluten bygger på
partipolitisk konsensus för att säkerställa kontinuitet, resursallokering och långsiktighet,
oberoende av vem som för tillfället har den politiska makten i vår kommun.
Underlag för beslut
Skrivelse från Claes Henrik Martinsson, Företagarna Mariestad, 2011-06-12, Slutrapport–
”Fler företag och utvecklad företagsamhet”
Inledande studie för fler företag och utvecklad företagsamhet i Mariestad,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunutvecklare Fredrik Marcus
Näringslivsutvecklare Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 300

KS 2011/0235

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-02-02 att ge kommunchefen i uppdrag att
utarbeta förslag till utvecklingsområden som innefattar åtgärder för att Mariestads kommun
ska få en långsiktigt stark ekonomi som tryggar välfärden. Förslaget skulle innefatta tre
ekonomiska nivåer; 50 miljoner, 70 miljoner samt 100 miljoner kronor.
Kommunchef Lars Arvidsson samt ekonomichef Maria Vaziri har utarbetat ett förslag till
åtgärder för att Mariestads kommun ska få en långsiktigt stark ekonomi. Förslaget innefattar besparingar om tre nivåer; 50 miljoner, 70 miljoner samt 100 miljoner kronor. Kommunchefen samt ekonomichefen presenterar förslaget på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt ekonomichef Maria Vaziri 201108-30, Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun, Sammanfattning.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-08-31
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 301

KS 2011/0219

Ansökan om föreningsbidrag från Teaterns Vänner i Mariestad
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ompröva tidigare beslut om att upphöra med det särskilda verksamhetsbidraget om 100 tkr/år till Riksteaterföreningen
Teaterns Vänner i Mariestad från och med år 2012. Arbetsutskott konstaterar att föreningen har möjlighet att erhålla föreningsbidrag utifrån samma kriterier som övriga föreningar i kommunen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kulturnämnden för beredning
och beslut. Vid den händelse kulturnämnden anser att ansökan bör prioriteras får
nämnden prioritera kostnaden inom befintlig budgetram.
Bakgrund
Riksteaterföreningen Teaterns Vänner i Mariestad har i en skrivelse ansökt om att kommunstyrelsen beviljar ett föreningsbidrag för verksamheten om 75 tkr för år 2012 och 50
tkr för år 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-05-26 att godkänna det reviderade reglementet för ”Kommunalt föreningsbidrag och regler för uthyrning av kommunens lokaler”.
I underlaget för beslutet framgår att Mariestads Teaterförenings/Teaterns Vänners årliga
särskilda verksamhetsbidrag om 100 tkr/år upphör från och med år 2012. Bidraget för innevarande år utbetalas dock till föreningen som hjälp för en anpassning till en ny bidragsnivå. I underlaget framgår även att föreningen har möjlighet att ansöka om föreningsbidrag
på samma sätt som övriga föreningar, i enlighet med gällande regelverk.
Under ett verksamhetsår arrangerar föreningen vanligtvis sex föreställningar. Kostnaden
per föreställning uppgår till 32 tkr, därtill tillkommer kostnader för utformning, tryckning
och distribution av program två gånger årligen. I genomsnitt köper 70 personer en biljett
om 140 kr till varje föreställning. Varje föreställning ger därmed ett underskott om ca 22
tkr. Förlusten har kunnat begränsas till 16 500 kr/föreställning med hjälp av övriga intäkter.
Föreningsbidraget från kommunen har därför varit avgörande för att kunna bedriva verksamheten på den nivå som hittills gjorts.
Föreningen framhåller att om föreningsstödet utgår och det visar sig att höjda biljettpriser
och ökad marknadsföring inte stärker teaterföreningens ekonomi tillräckligt så måste verksamheten sannolikt läggas ned senast år 2014.
Underlag för beslut
Ansökan från Riksteaterföreningen Teaterns Vänner i Mariestad 2011-06-30, Angående
föreningsbidrag 2012 till Riksteaterföreningen Teaterns Vänner i Mariestad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-08-31
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 301 (forts.)
Teaterprogram för våren och hösten 2009 och 2010 samt våren 2011.
Regler för kommunalt föreningsbidrag och uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Riksteaterföreningen Teaterns Vänner i Mariestad, Björn Broberg
Kulturnämnden
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 302

KS 2011/0178

Yttrande över betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den
kommunala utjämningen (SOU 2011:39)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka det upprättade förslaget till kommunal utjämning.
Bakgrund
Finansdepartementet (Utjämningskommittén) har genomfört en översyn av det kommunala
utjämningssystemet. Avsikten är att förändringarna ska träda ikraft år 2013. Mariestads
kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Ärendet har överlämnats till ekonomichef Maria Vaziri som har upprättat ett förslag till yttrande.
Utjämningssystemet har som huvudsyfte att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar
för samtliga kommuner. För Mariestads kommun innebär förändringarna ett positivt tillskott med 101 kr/invånare, vilket motsvarar totalt 2,4 miljoner kr/år. I delmodellen för
kärnverksamheten får Mariestads kommun ökad kompensation om totalt 387 kr/invånare
för förskoleklass och grundskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. I delmodellen för lönekompensation tappar dock Mariestads kommun 286 kr/invånare. Detta rör
strukturella faktorer som medellön i angränsande kommuner, genomsnittligt pris för småhus samt förvärvsfrekvens.
Den genomsnittliga förändringen för Sveriges kommuner är ca 450 kr/invånare. Skillnaden
mellan kommunerna är dock stor, från -1 800 kr/invånare till plus 2 500 kr/invånare.
Ekonomichefen föreslår att Mariestads kommun ska godkänna det nya förslaget till kommunal utjämning.
Underlag för beslut
Betänkande av utjämningskommittén, Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39).
Skrivelse upprättad av Ekonomichef Maria Vaziri 2011-08-13, Remiss, Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningen.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Finansdepartementet)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-08-31
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 303

Representant till arbetsgrupp för framtida investeringar inom RÖS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse kommunchef Lars Arvidsson att delta i den tjänstemannagrupp som ska arbeta fram förslag till framtida investeringar
inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in presidiet för Räddningstjänsten
Östra Skaraborg till sammanträdet den 14 september för att diskutera räddningstjänstens budget för åren 2012 och 2013.
Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska etablera en arbetsgrupp bestående av tjänstemän
för att utarbeta förslag till framtida investeringar inom kommunalförbundet. Arbetsutskottet har att utse en representant till arbetsgruppen.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
_____________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 304

Aktuell information & rapporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunalförbund för tolkverksamheten
Tolksamordnare Riitta Eklind informerade om den pågående processen för att skapa ett
kommunalförbund för tolkverksamheten i Västra Götaland. Sätet för verksamheten kommer att ligga i Göteborg och i nuläget är det osäkert om förbundsordningen kommer att
fastslå att verksamhet ska finnas kvar i Mariestad i nuvarande omfattning. Riitta Eklind informerade även om den fortsatta arbetsprocessen.
_____________________________________________________________

Detaljplan för kv Bojen
Planeringschef Kristofer Svensson informerar om att den överklagade detaljplanen för kv
Bojen är oprioriterad på miljödepartementet, handläggningen kan därmed dröja ytterligare.
För att ärendet ska prioriteras krävs att Mariestads kommun skickar in ytterligare en skrivelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger planeringschefen i uppdrag att sammanställa en skrivelse till miljödepartementet med syfte att överklagandet detaljplanen för kv Bojen ska prioriteras av miljödepartementet.
_____________________________________________________________

Prognos 3 för kommunstyrelsens verksamheter och Mariestads kommun
Enligt tidplanen ska prognos 3 för kommunstyrelsens verksamheter och Mariestads kommun presenteras direkt för kommunstyrelsen den 8 september. Då prognosen är färdigställd lämnar ekonom Jonas Eriksson en kortfattad information om prognosen på arbetsutskottets sammanträde.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avstämning av vidtagna åtgärder
Personalchef Stefan Wallenå informerar om de åtgärder som vidtagits i samtliga förvaltningar med anledning av arbetsutskottets beslut om åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet för innevarande år (2011-06-17 § 257).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsmiljön i stadshuset
Kommunchef Lars Arvidsson informerade kortfattat om den diskussion som förts i kommunchefens ledningsgrupp med anledning av uppgiften att det är en dålig arbetsmiljö i
stadshuset.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

