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Kommunstyrelsen
Ks § 153

KS 2015/90

Budget för Mariestads kommun år 2016 samt flerårsplan 2017-2018
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för år 2016 samt
flerårsplan för åren 2017-2018 i enlighet med majoritetspartiernas förslag.
2. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder, med totalt 260 miljoner kronor.
3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige
(§ 140/13).
4. Skattesatsen ska vara oförändrad.
5. Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige (§ 140/13).
6. Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig taxering
samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutas av riksdagen, i
den antagna driftbudgeten för Mariestad under 2016 och flerårsplan 2017-2018.
Marianne Kjellquist (S), Ida Ekeroth (S), Sture Pettersson (S), Janne Jansson (S), Nils Farken
(MP) och Marie Engström Rosengren (V) deltar inte i beslutet. Oppositionspartierna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) återkommer med ett eget budgetförslag.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna) har upprättat förslag till driftbudget för år 2016 med flerårsplan 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget för år 2016 samt flerårsplan 2017-2018.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna) förslag till
drift- och investeringsbudget för år 2016 samt flerårsplan 2017-2018.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri), (Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 154

KS 2014/343

Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2015,
kontrollperiod 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2015 antogs av kommunstyrelsen 2015-03-16.
Redovisning i kommunstyrelsen sker vid fyra tillfällen under året, 16 mars, 10 juni, 14 september samt 14 december. Kontrollperiod 1 omfattar redovisning för tillfällena 16 mars och
10 juni.
Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet
är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Avsikten med intern kontroll är att:
-

Ha grepp över både verksamhet och ekonomi
Styra mot effektivitet
Ha ordning och reda
Skapa trygghet

Varje år beslutas om en plan för intern kontroll i vilken det fokuseras på några speciellt viktiga kontrollmoment. Kommunstyrelsen har utarbetat en plan för intern kontroll för år
2015. Planen innefattar administrativa kontroller samt redovisningskontroller och avser
både kommunstyrelsen (sex stycken) och kommungemensamma (sex stycken) kontroller.
Nämnden har inför innevarande år på ett mer systematiskt sätt genomfört en risk- och väsentlighetsanalys där tre av nämndens verksamhetsprocesser valts ut (budgetprocessen, detaljplanprocessen samt SAM-processen - Systematiskt arbetsmiljöarbete) och kartlagts som
grund för riskanalysen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri samt controller Håcan Lundqvist
2015-05-11, Redovisning av KS internkontrollplan 2015, kontrollperiod 1.
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Redovisning av KS internkontrollplan 2015, kontrollperiod 1.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mariestads kommuns revisorer
chef sektor ledning Maria Vaziri
controller Håcan Lundqvist
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 155

KS 2014/423

Ansökan om medlemskap i Avfallshantering Östra Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 10 juni 2015.
Bakgrund

Representanter för avfallshanteringen i Mariestads kommun och Avfallshantering Östra
Skaraborg (AÖS) har gemensamt undersökt förutsättningarna för Mariestads medlemskap i
kommunalförbundet AÖS.
Målet med utökningen av kommunalförbundet är att säkerställa god utveckling gällande
kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning till förmån för det gemensamma områdets ca 164 000 invånare.
Undersökningen visar att det föreligger goda möjligheter för att Mariestads medlemskap kan
bli framgångsrik för samtliga parter, särskilt vad gäller möjligheten att nå det nationella
etappmålet för matavfall.
Kommunal samverkan förbättrar möjligheterna att behålla och utveckla en god service till
medborgarna. Genom att skapa en större organisation kan stordriftsfördelar utnyttjas, investeringar samordnas och kritisk kompetens utvecklas. Samverkan ger även möjlighet att förbättra kunskapsspridning, utveckla kvalitén hos tjänsterna, öka tillgängligheten för medborgarna samt mer generellt skapa en utvecklingskraft för att möta framtidens utmaningar.
Arbetsutskottet beslutade 2015-05-27 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
yttrande samt att kommunchefens förslag till beslut (nedan) ska ligga till grund för kommunstyrelsens beslut.
1.

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun med verksamheten avfallshantering inträder
som medlem i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) från 2016-01-01 och
därmed för över ansvaret för den insamling och behandling av avfall som åligger kommunerna enligt
8§ 15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning till förbundet.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till ny förbundsordningen.

3.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med förbundet avseende verksamhetsansvar för deponin.

4.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med förbundet avseende det
administrativa samarbetet med kommunen samt VA-avdelningen.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 155 (forts).
______________________________________________________

5.

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun erlägger kapitaltillskott i enlighet med kommunalförbundets bokslut, med egen folkmängd samt övriga medlemskommuners folkmängd per
2015-12-31 som grund.

6.

Kommunfullmäktige beslutar att välja avfallsnämndens ledamöter till representanter i AÖS direktion

De ovan angivna besluten gäller under förutsättning att direktionen för AÖS beslutar att föreslå nuvarande
medlemskommuner att godkänna ny förbundsordning med Mariestads kommun som medlem i förbundet.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med Gullspångs kommun, ta fram underlag för beslut om att avveckla avfallsnämnden.
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget yttrande.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet
till sammanträdet den 10 juni 2015.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist 2015-05-25, Medlemskap i kommunalförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS).
Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist 2015-05-007, Information om möjligheterna till ett framtida samarbete med Avfall Östra Skaraborg (AÖS).
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-05-08, Interna ersättningar
från avfallsnämnden.
Förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist samt förbundschefen för AÖS Lars
Persson 2015-05-11, Skrivelse – Mariestad och Gullspångs medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)(Avfallsnämnden) (Avfallschef Annika
Kjellkvist)(Redovisningschef Lars Bergqvist)
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 156

KS 2015/199

Årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst samt
de enskilda ledamöterna i densamma för år 2014.
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedling Väst för år 2014.
Marianne Kjellquist (S) och Björn Fagerlund (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
och beslut.
Bakgrund

Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst består av Västra Götalandsregionen och kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Kommunalförbundet bildades 2012-01-01 och driftstart var 2013-04-01.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att direktionens
interna kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med
de verksamhetsmål som direktionen ställt upp.
Finansiella mål samt mål för verksamheten inom ramen för god ekonomisk hushållning har
inte fastställt för år 2014. Revisorerna kan därför inte uttala sig om måluppfyllelsen.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2014. Revisorerna tillstyrker även att årsredovisningen godkänns.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst.
Protokollsutdrag från direktionen inom Tolkförmedling Väst 2015-04-17 § 171, Årsredovisning.
Revisorerna i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, Revisionsberättelse för år 2014.
pwc, PM avseende årsredovisning 2014 Tolkförmedling i Väst.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst)
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Kommunstyrelsen
Ks § 157

KS 2015/209

Yttrande över förslag till Regional samordning av kommunernas
energi- och klimatrådgivning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att bland annat tydliggöra
frågan om kommunernas medfinansiering.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överlåta åt arbetsutskottet att yttra sig över förslag till
regional samordning av kommunernas energi- och klimatrådgivning. Yttrandet ska
anmälas i kommunstyrelsen.
Bakgrund:

Dalslandskommunernas kommunalförbund samt Hållbar Utveckling Väst (HUV) har upprättat förslag till Regional samordning av kommunernas energi- och klimatrådgivning. Förslaget
innefattar bl.a. framtida organisering och verksamhet för Hållbar Utveckling Väst (HUV).
Följande frågeställningar ingår i förslaget:


Har ni nytta av den samordning som idag finns inom HUV? Vilken nytta har ni?
Energi- och klimatrådgivningen har idag stor nytta av HUV:s samordning. Främst genom nätverksträffar, fortbildningar, olika projekt och kommunikation med Energimyndigheten.



Ska vi i fortsättningen ha en regional stödstruktur för detta?
Den regionala strukturen har fungerat bra men den har också kompletterats med träffar m.m. på delregional nivå, vilka har fyllt en viktig funktion.



Vilket organ eller organisation bör ta på sig detta uppdrag?
Ingen åsikt, men se bilaga för hur huvudmannaskapet ser ut för övriga energikontor.



Skulle det fungera om något av de delregionala kommunalförbunden i länet blir ny huvudman?
Ingen åsikt, men se bilaga för hur huvudmannaskapet ser ut för övriga energikontor.



Förutom det stöd som ges från Energimyndigheten är det rimligt att kommunerna avsätter en mindre summa på förslagsvis 1 kr per invånare, vilket liknar det upplägg som
tillämpas i övriga län i Sverige. (Detta för att även fortsättningsvis kunna medfinansiera
projektverksamheten)
För HUV:s verksamhet är det viktigt med en stabil intäkt som kan medfinansiera de många projektanslag som söks. Ett exempel på detta är att HUV nu har tvingats att varslat 7 av 11 medarbetare,
trots att medel finns avsatta längre fram.

Energi- och klimatrådgivningen föreslår att kommunen ställer sig positiv till en fortsatt regional stödstruktur för samordning av energi- och klimatrådgivningen samt till medfinansiering av HUV.

Justerandes signatur
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Arbetsutskottets förslag

Mariestads kommun ställer sig positiv till en fortsatt regional stödstruktur för samordning av
energi- och klimatrådgivningen samt till medfinansiering av Hållbar Utveckling Väst (HUV).
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att bland annat tydliggöra frågan om kommunernas medfinansiering. Vidare föreslår
Abrahamsson (M) att kommunstyrelsen överlåter till arbetsutskottet att yttra sig över förslag
till regional samordning av kommunernas energi- och klimatrådgivning. Yttrandet ska anmälas i kommunstyrelsen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse från Dalslandskommunernas kommunalförbund samt Hållbar Utveckling Väst
(HUV) 2015-05-11, Regional samordning av kommunernas energi- och klimatrådgivning.
Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivarna Peter van der Tol samt Thomas Skagenborg 2015-05-13, Remissvar - Regional samordning av kommunernas energi- och klimatrådgivning.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Expedieras till:
(Dalslandskommunernas kommunalförbund)
(Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol)
(Energi- och klimatrådgivare Thomas Skagenborg)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 158

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 20 maj 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen
Protokoll från den 8 maj 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

AB Stadens Hus

Protokoll från den 12 maj 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

AB Stadens Hus

Protokoll från årsstämma den 12 maj 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Tidans Vattenförbund

Protokoll från årsstämma den 15 april 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Anslagsdatum

2015-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-07-01
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Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

