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Kommunstyrelsen
Ks § 99

Information från KPA om kommunens pensionsskuld
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat om att årliga inbetalningar till pensionsförvaltaren KPA
ska göras för att minska kommunens pensionsskuld. KPA:s kundansvarige Mikael Andersson informerar på kommunstyrelsens sammanträde om pensionsskuldens uppbyggnad,
storlek samt vilka möjligheter som finns för att minska den.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redovisningsansvarige Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 100

KS 2011/0132

Delårsrapport för Mariestads kommun
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapport per den 31 augusti 2011 till kommunfullmäktige
Bakgrund
Enligt kommunens tidplan ska en delårsrapport upprättas och delges kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2011 för Mariestads kommun.
Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om delårsrapporten på sammanträdet
Underlag för beslut
Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Redovisningsansvarige Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 101

KS 2011/0132

Prognos 3 år 2011 för Mariestads kommun
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna prognos 3 år 2011 för Mariestads kommun till
kommunfullmäktige
Bakgrund
Ekonomienheten har sammanställt prognos 3 år 2011 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Underlag för beslut
Prognos 3 år 2011 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 102

KS 2011/0132

Prognos 3 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognos 3 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter och
lägger den till handlingarna.
Bakgrund
Ekonomienheten har sammanställt prognos 3 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Underlag för beslut
Prognos 3 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 103

KS 2011/0110

Avgifter för serveringstillstånd med anledning av ny alkohollag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nya ansökningsavgifter gällande serveringstillstånd och kunskapsprov enligt alkohollagen.
Bakgrund
En ny alkohollagstiftning infördes 2011-01-01. Förändringarna i förhållande till tidigare
lagstiftning innebär att kommunen kan bevilja nya former av serveringstillstånd. Kommunerna kommer även att ansvara för de kunskapsprov som ska utföras av den som ansöker
om tillstånd för servering eller provsmakning.
Enligt alkohollagen har kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om
serveringstillstånd. Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med
ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för prövningen.
Socialförvaltningen beslutade 2011-03-01 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna de nya
ansökningsavgifter gällande serveringstillstånd och kunskapsprov enligt alkohollagen som utarbetats av socialförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-18 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
att klarlägga skillnaden mellan ”Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme” och ”Serveringstillstånd för tillfällig servering i gemensamt serveringsutrymme”.
Socialchef Eva Lotta Lindskog har, i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag, beskrivit
skillnaden mellan de olika tillstånden i en skrivelse. Underlaget har även kompletterats med en
avgift för ”Stadigvarande serveringstillstånd till cateringföretag för slutna sällskap.
Socialförvaltningen föreslår följande nya ansökningsavgifter för serveringstillstånd med anledning av ny alkohollag:
Kunskapsprov för serveringstillstånd:

1 000 kr

Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme:

5 000 kr

Tillfälligt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme:
Tillsynsavgift ingår.

3 200 kr

Stadigvarande tillstånd för provsmakning vid tillverkningstillfälle:

4 200 kr

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang:
Tillsynsavgift ingår.

3 200 kr

Stadigvarande serveringstillstånd till cateringföretag för slutna sällskap

7 400 kr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 103 (forts.)
Socialnämnden beslutade 2011-05-24 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna de nya
ansökningsavgifterna gällande serveringstillstånd och kunskapsprov enligt alkohollagen.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse av socialchef Eva Lotta Lindskog samt socialnämndens ordförande Marianne
Kjellquist 2011-05-03, Nya avgifter gällande ansökningsavgifter för serveringstillstånd med
anledning av ny alkohollag.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2011-05-24 § 68, Kommunfullmäktiges återremiss till
Kommunstyrelsen angående avgifter för serveringstillstånd.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Socialnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 104

KS 2011/0139

Motion om att namnge torget bakom Mariestads teater i kv. Lärkan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige konstaterar att kulturnämnden har beslutat att namnge torget bakom
Mariestads teater till ”Magnoliatorget”.
Motionen har därmed bifallits.
Bakgrund
Dan Freij (kd) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska namnge det lilla torget
bakom teatern i kv. Lärkan.
Kulturnämnden beslutade 2011-05-25 att platsen ska heta ”Magnoliatorget”.
Motionen har därmed bifallits.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Motion av Dan Freij (kd) 2011-04-14, Motion – ”Namngivning av det lilla torget bakom
Mariestads teater, kv. Lärkan”
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2011-05-25 § 43, Yttrande om motion att namnge
platsen bakom Mariestads teater.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kulturnämnden)
(Dan Freij)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 105

KS 2011/0138

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår Dan Freijs (kd) motion.
Motiveringen till beslutet är att det inte är kommunens uppgift att anordna denna typ av
tävling.
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.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag var att kommunfullmäktige skulle bifalla Dan Freijs (kd) motion
samt att kommunfullmäktige skulle ge kulturnämnden i uppdrag att, för kommunens del,
organisera/genomföra tävlingen.
Behandling på kommunstyrelsen
Per Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen från Dan Freij (kd) med motiveringen att det inte är kommunens uppgift att anordna denna typ av tävling.
Sven-Inge Eriksson (KD) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till
beslut.
Ordförande Jens Söder (S) ställer Per Rosengrens (V) yrkande och arbetsutskottets förslag
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Rosengrens förslag.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 105 (forts.)
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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Kommunstyrelsen
Ks § 106

KS 2011/0117

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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Kommunstyrelsen
Ks § 106 (forts.)
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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
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Kommunstyrelsen
Ks § 107

KS 2011/0164

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Medborgarförslag från Margareta Jacobsen, Hasslerör, om att kommunfullmäktige i Mariestad ska göra ett aktivt val avseende organdonationer.
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Kommunstyrelsen
Ks § 107 (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)
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Kommunstyrelsen
Ks § 108

KS 2011/0130

Medborgarförslag om att anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i
hamnområdet
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om att
anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i anslutning till den befintliga planen i hamnområdet.
Motionen har därmed bifallits.
Bakgrund
Per Larsson i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska
utreda möjligheten att anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i hamnområdet. Förslaget motiveras bl.a. med att det krävs tre planer för att anordna SVBF-sanktionerade och
rankinggrundande turneringar. Detta är något som förslagsställaren tror kommer att bidra
till kommunens mål om ökad turism.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-06-08 att anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i anslutning till den befintliga planen i hamnområdet. Medborgarförslaget har
därmed bifallits.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Medborgarförslag från Per Larsson, Vaktelvägen 38 i Mariestad, om att Mariestads kommun
ska utreda möjligheten att anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i hamnområdet.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 § 244, Ansökan om att
anlägga ytterligare volleybollplaner i hamnområdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Per Larsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 109

KS 2011/0197

Avtal om persontransporter inom LSS-verksamheten
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska förlänga gällande avtal med Mariestads Taxi AB avseende persontransporter inom LSS-verksamheten med två år.
Bakgrund
Hösten 2008 tecknade Mariestads kommun avtal med Mariestads Taxi AB avseende persontransporter inom LSS-verksamheten. Avtalet gäller fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2011-1130 med möjlighet till ett plus ett års förlängning.
Resorna avser i första hand transporter mellan hemmet och dagligverksamhet på Ankaret
men kan även gälla resor till annan verksamhet t.ex. bad och undervisning. Kostnaden per
år uppskattas till ca 1 700 tkr.
Utvecklingsenheten samt berörda verksamheter har under de gångna tre åren varit nöjda
med Mariestads Taxi AB. De utför resorna på ett bra och tillfredsställande sätt och känner
sina resenärer. De är lätta att samarbeta med och försöker i så stor utsträckning som möjligt att samordna alla resor. Utvecklingsenheten föreslår därför att avtalet med Mariestads
Taxi AB förlängs med två år.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2011-06-13, Yttrande inför förlängning av avtal ”Persontransporter inom LSSverksamheten.
Förslag till avtalsändring, Person Persontransporter inom LSS-verksamheten.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson
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Kommunstyrelsen
Ks § 110

KS 2011/0154

Bestämmelser för ”Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg”
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Förslag till bestämmelser för kollektivtrafiksamverkan Skaraborg.
Protokollsutdrag från styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund 2011-05-27 § 62, Bestämmelser för kollektivtrafiksamverkan Skaraborg.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-08
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Kommunstyrelsen
Ks § 110 (forts.)
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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 111

Kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträdestider 2012
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa datum och tider för kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden under år 2012 enligt kommunsekreterarens förslag.
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.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
_____________________________________________________________

Samtliga nämnder/förvaltningar
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-08

Sida
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Kommunstyrelsen
Ks § 112

Ändrad starttid för kommunstyrelsens sammanträden 24 november och
22 december 2011
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att flytta fram sammanträdena den 24 november och 22 december 2011 från kl 14.00 till kl. 17.00. De framflyttade sammanträdena ska genomföras i
Vänersalen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att nämndens sammanträden ska genomföras kl
14.00 i sammanträdesrum Torsö, stadshuset.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen beslutar att flytta fram sammanträdena den 24 november och 22 december 2011 från kl 14.00 till kl. 17.00. Kommunstyrelsens ordförande föreslår vidare att de framflyttade sammanträdena ska genomföras i
Vänersalen.
Behandling på kommunstyrelsen
Jens Söder (S) yrkar att kommunstyrelsen ska flytta fram sammanträdena den 24 november
och 22 december 2011 från kl 14.00 till kl. 17.00 samt att de framflyttade sammanträdena
ska genomföras i Vänersalen.
Rune Skogsberg (C) yrkar att kommunstyrelsens sammanträden den 24 november och 22
december 2011 ska genomföras klockan 14.00 såsom tidigare beslutats.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Kommunstyrelsen
Ks § 113

KS 2011/0234

Entledigande av ledamot i Kommuner i samverkan om Vänerns
vattenreglering
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Jens Söder (S) från uppdraget att vara ledamot
i Kommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Christer Dalvik (MAP) till ny ledamot i Kommuner
i samverkan om Vänerns vattenreglering.
Bakgrund
Jens Söder (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i Kommuner i
samverkan om Vänerns vattenreglering.
Kommunstyrelsen har att utse en ny ledamot i Kommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering.
Behandling på kommunstyrelsen
Åsa Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska utse Christer Dalvik (MAP) till ny ledamot i
Kommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp Åsa Olssons (V) yrkande för beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
____________________________________________________________

Jens Söder
Christer Dalvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-09-08
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Kommunstyrelsen
Ks § 114

KS 2011/0222

Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige medger att socialnämnden tillåts gå med underskott om maximalt sex
miljoner kronor år 2011, med anledning av det prognostiserade underskottet för hemtjänsten, som alternativ till att tillskjuta budgetmedel. Kravet kvartsår dock att socialnämnden
ska fortsätta arbetet med att få budget i balans och tillåtet underskott gäller endast år 2011.
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:
-

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Kommunstyrelsen
Ksau § 114 (forts.)
-

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

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-31 hade socialnämndens
ekonomiutskott 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.
Vid sammanträdet 2011-08-31 beslutade arbetsutskottet att återemittera ärendet för att
kompletteras med den tjänsteskrivelse som har upprättats av förvaltningschef Eva Lotta
Lindskog . Därefter behandlas ärendet vid ett extra sammanträde med arbetsutskottet den
8 september klockan 13.30.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
Skrivelse upprättad av socialchef Eva Lotta Lindskog 2011-08-23, Konsekvensbeskrivning
av socialnämndens begärda tilläggsanslag motsvarande 6 mkr.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Socialnämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 115

KS 2011/0041

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 116

KS 2011/0178

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

Kommunstyrelsens beslut
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 y 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.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (s) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Betänkande av utjämningskommittén, Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39).

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 116 (forts.)
Skrivelse upprättad av Ekonomichef Maria Vaziri 2011-08-13, Remiss, Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningen.
_____________________________________________________________

Finansdepartementet
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Sida

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS § 117

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Protokoll från den 16 juni 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från den 8 juni 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från den 17 juni 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från den 22 juni 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från den 17 augusti 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Inlandsvägen Syd
Protokoll från den 31 mars 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Protokoll från den 9 juni 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering
Protokoll från den 23 maj 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 117 (forts.)
_____________________________________________________________

MTG-styrgrupp
Protokoll från den 1 juni 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund
Protokoll från den 27 maj 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund
Protokoll från den 22 juni 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Delegationsbeslut stadsjuristen
Beslut att Mariestads kommun avstår från att yttra sig över ansökan om tillstånd för övervakningskamera anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Delegationsbeslut mark- och exploateringsingenjören
Beslut att sälja 2 170 kvm av Gärdet 1:6 till Toveks Förvaltning AB för 43 300 kronor anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Utvecklingsenheten
Delegationsbeslut färdtjänst april 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utvecklingsenheten
Delegationsbeslut färdtjänst maj 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utvecklingsenheten
Delegationsbeslut färdtjänst juni 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur
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_____________________________________________________________

Utvecklingsenheten
Delegationsbeslut färdtjänst juli 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utvecklingsenheten
Delegationsbeslut riksfärdtjänst april 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utvecklingsenheten
Delegationsbeslut riksfärdtjänst maj 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utvecklingsenheten
Delegationsbeslut riksfärdtjänst juni 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utvecklingsenheten
Delegationsbeslut riksfärdtjänst juli 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Sida

Utdragsbestyrkande

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

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-09-08

Anslagsdatum

2011-09-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2011-10-05

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

