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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 458

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Samordningsförbundet Norra Skaraborg. Delårsrapport 2013-01-01 t.o.m. 2013-06-30.
2. E-post från Anna-Karin Larsson 2013-09-20. Fråga om kommunen kommer att driva
frågan om kollektivtrafik till Karlstad med anledning av att Swebuss har aviserat att de
tänker avveckla buss linje 839 till Karlstad.
3. Tolkförmedling Väst, Nyhetsbrev september 2013.
4. Tekniska nämnden. Beslut att ställa sig bakom ansökan om statsbidrag till miljö-och
trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar åren 2014-2016 i Mariestads
kommun.
5. Tekniska nämnden. Beslut att ställa sig bakom ansökan om statsbidrag för regionala
kollektivtrafikanläggningar – smärre objekt år 2014-2016 i Mariestads kommun.
6. Tekniska nämnden. Beslut att anta anbud nr 1 som entreprenör att, i partnering med
Mariestads kommun, utföra om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern samt rivning av
rotundan. Entreprenaden utförs under förutsättning att kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd.
7. Socialnämnden 2013-09-18 § 133. Beslut att överlämna begäran om ytterligare medel
utöver ram för verksamhetsåret 2014, med bilagda konsekvensbeskrivningar som underlag, till kommunstyrelsen. (IFO)
(Dnr KS 2013/0345 )
8. Socialnämnden 2013-09-18 § 134. Beslut att överlämna begäran om ytterligare medel
utöver ram för verksamhetsåret 2014, med bilagda konsekvensbeskrivningar som underlag, till kommunstyrelsen. (IFO)
(Dnr KS 2013/0345)
9. Socialnämnden 2013-09-18 § 135. Beslut att överlämna begäran om ytterligare medel
utöver ram för verksamhetsåret 2014, med bilagda konsekvensbeskrivningar som underlag, till kommunstyrelsen. (VoO)
(Dnr KS 2013/0346)
10. Socialnämnden 2013-09-18 § 136. Beslut att överlämna begäran om ytterligare medel
utöver ram för verksamhetsåret 2014, med bilagda konsekvensbeskrivningar som underlag, till kommunstyrelsen. (VoO)
(Dnr KS 2013/0346)
11. Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-18 §121. Beslut att avvakta majoritetens förslag till budget för 2014 som kommer att presenteras i oktober 2013. Nämnden gav
även förvaltningschefen i uppdrag att konsekvensbeskriva de besparingsförslag som
presenterades för år 2014.
(Dnr KS 2013/0002)
12. Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-18 §122. Beslut att inte äska medel hos kommunfullmäktige för att täcka upp underskottet i budget 2013. (Dnr KS 2013/0153)
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13. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Beslut att bifalla överklagande avseende tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Börstorp 6:3. Klagande var Skanska
Asfalt och Betong AB, motparten var Länsstyrelsen i Västra Götaland.
14. Avfallsnämnden. Beslut att godkänna delårsrapport, prognos 3 för drift och investeringar i Mariestads kommun.
15. Karlstads kommun, Stipendiedelegationen för Vänerfonden. Åtta förslag till mottagare
av Vänerstipendiet 2013. Vänertinget kommer att hållas i Karlstad den 18 oktober
2012.
16. Avfallsnämnden. Beslut att godkänna det föreslagna byggnadsprojektet rörande tillbyggnad och förbättringar av personalutrymmen på Bångahagen att starta år 2014 samt
att finansiering av projektet sker med avfallsavdelningens tidigare ackumulerade medel i
sophämtningsfonden vht 56400.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Trafikverket. Inbjudan till samrådsmöte den 1 oktober 2013 i Hova med anledning av
den planerade ombyggnaden av E20 förbi Hova, sträckan Fagerlid Bahult.
2. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till ”Mänskliga Rättighetsdagarna” den
14-16 november 2013 i Stockholm.
3. Karlstads kommun. Inbjudan till Vänertinget 2013 den 18 oktober 2013 i Karlstad.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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KS 2012/0190

LEADER-projektet Onsö – resurs för biosfärsupplevelser
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner projektrapporten för LEADER-projektet ”Onsö – resurs
för biosfärsupplevelser”, daterad 2013-09-20. Rapporten och övrigt underlag översänds
till LEADER Norra Skaraborg för att avsluta projektet.
2. Kommunstyrelsen konstaterar att projektets övergripande förslag och möjligheter i allt
väsentligt stödjer kommunens övergripande ambition om att skapa utvecklingsförutsättningar i skärgården och stimulera utveckling som följer ett hållbarhetsperspektiv.
Utredningen visar med önskvärd tydlighet att det finns en stor potential för ön Onsö,
dess byggnader och anläggningar. Den initiala utmaningen står i att hitta rätt förvaltare.
Kommunstyrelsen gör samtidigt ställningstagandet att Mariestads kommun inte har någon ambition att köpa eller långsiktigt hyra byggnader och anläggningar på Onsö.
Kommunstyrelsens rekommendation är att Länsstyrelsens Västra Götalands län och
Naturvårdsverket arbetar vidare med att hitta en långsiktig hyresgäst som kan utveckla
Onsö, gärna i linje med vad som beskrivs i den bilagda rapporten. Om staten lyckas
med detta kommer Mariestads kommun i lämpliga delar bidra för att underlätta och
stimulera utvecklingen.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Mariestads kommun har beviljats finansiering av LEADER Norra Skaraborg för projektet
”Onsö – resurs för biosfärsuppleveler”. Projektets syfte har varit att undersöka intresse och
möjligt användningsområde för bostäderna på ön Onsö. Detta har genomförts under perioden 1 maj 2012 t.o.m. 31 oktober 2013.
Arbetet har engagerat många intressenter och satt ett önskvärt ljus på Onsö som destination. Vad som har genomförts och vilka resultat som har uppnåtts går att utläsa i projektrapporten med dess bilagor.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-09-20, Leader-projektet
”Onsö – resurs för biosfärupplevelser”.
Mariestads kommun, Onsö – en resurs för Biosfärsupplevelser, Rapport av Leaderprojekt
med bilagor 20 september 2013.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till: Planeringschef Kristofer Svensson
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KS 2013/0277

Yttrande över intresseförfrågan om fortsatt samarbete inom
”Kommuner i samverkan för Vänerns vattenreglering”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande över intresseförfrågan om fortsatt
samarbete inom ”Kommuner i samverkan för Vänerns vattenreglering”:
1. Avser er kommunen att ingå i samverkansgruppen ”Kommuner i samverkan för Vänerns vattenreglering” under perioden 2014 – 2017?
Svar: Ja.
2. Anser er kommun generellt att samarbetet ska fortsätta att bedrivas på nuvarande nivå
och omfattning eller önskar ni att arbetet intensifieras för på ett tydligare sätt kunna driva
dessa frågor ur kommunernas perspektiv och med kommunernas övergripande syften?
Svar: För att kunna uppfylla kommunernas gemensamma målsättningar med samarbetet är vår bedömning att samarbetet måste intensifieras och prioriteras på ett annat sätt hos berörda aktörer. Samarbetet
måste utökas och få tydligare inriktning.
3. Om er kommun önskar utöka samarbetet. Hur ställer ni er till en utökning av medlemsavgiften? (Indikativt ca 50 000 tkr per år.)
Svar: Mot bakgrund av samarbetets syften är bedöms den årliga insatsen vara rimlig.
4. Ange gärna förslag på frågeställningar/fokusområden som samarbetet bör/ska fokusera på under de närmaste åren.
Svar: Huvuduppgifter bör även fortsättningsvis vara att ”skapa förutsättningar för en stabil och funktionsanpassad avtappning av Vänern.” För att nå önskad effekt är det av största vikt att samarbetet
inte breddas onödigt mycket och får svårighet att fokusera på huvuduppgiften och därmed minska sannolikheten att de övergripande målen nås.
5. Andra synpunkter och kommentarer
Svar: Samarbetet bör i lämpliga delar söka samverkan och samarbete med andra s.k. Vänersamarbeten. Idag råder det en rik men ostrukturerad flora av olika Vänerinitiativ. En samordning av dessa
skulle förmodligen få en snabb och tydlig positiv effekt.
Bakgrund

Kommunerna utmed Vänern och Trollhättan har sedan år 2007 samverkat om frågor kring
framtida reglering m.m. av Vänern. Samverkan har sin grund i Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU2006:94). Till samverkansgruppen har Länsstyrelsen Västra Götalands län,
Länsstyrelsen Värmlands län, Karlstads universitet, Vänerns vattenvårdsförbund m.fl. knutits an och engagerat sig i olika omfattning. Olika statliga myndigheter har genom åren önskat få delta.
Justerandes signatur
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Samverkansgruppen vilar i grunden på en enkel överenskommelse mellan kommunerna.
Den årliga avgiftens nuvarande nivå är 5 000 kronor och kansliorganisation med sekreterarskap rullar årsvis mellan kommunerna. Hittills har Karlstad, Mariestad, Lidköping, Kristinehamn och Vänersborg utgjort värdkommun för kansliorganisationen.
Arbetet organiserats med en beslutande politisk ledningsgrupp och en arbetsgrupp som består av anställda. Varje år har verksamhetsplan och verksamhetsberättelse upprättats som
stöd för det löpande arbetet. Det konstateras att närvaro och engagemanget skiftar mellan
olika kommuner. Det finns en arbetsgrupp som förbereder frågor och ärenden som sedan
tas upp i ledningsgruppen.
Målsättningen för samverkansgruppen kan sammanfattas i två huvudområden:
-

Kommunerna ska tillsammans skaffa sig större kunskap om klimatförändringarnas effekter i området och om hur man ska kunna möta och skydda sig mot dessa. Främst
rör det sig om risken för översvämningar. Även frågor som berör ras och skred kan
vara aktuella.

-

Vänerkommunerna ska verka för att andra aktörer ska vidta åtgärder som kan dämpa
effekterna av klimatförändringarna. I detta fall handlar det i ett inledande skede om
kunskapsuppbyggnad, men på längre sikt den om fysiska åtgärder för att kunna öka avtappningen av Vänern och Göta älv.

Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-09-22, Remiss: fortsatt samarbete inom ”Kommuner i samverkan för Vänerns vattenreglering”.
Skrivelse från Vänersborgs kommun 2013-07-19, Intresseförfrågan om fortsatt samarbete
inom ”Kommuner i samverkan för Vänerns vattenreglering”
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Vänersborgs kommun, Jasmina Lilja)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
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KS 2013/0323

Avtal om option på kv. Turkosen och Spinellen i Västra skogen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Götenehus AB option på kvarteren Turkosen och
Spinellen i Västra Skogen under sex månader. Om byggnation startar under denna tid så
förlängs optionstiden automatiskt med sex månader.
Bakgrund

Mariestads kommun har fört diskussioner med Seniorer Hus & Hem SHH AB som i sin tur
har kommit överens med Götenehus AB om att uppföra deras parhuskoncept. Götenehus
AB har tidigare fått option på området, denna löpte ut 2013-08-16.
Götenehus AB har i en skrivelse begärt att få optionstiden förlängd ett år. Bolaget har ett
antal intressenter och ett första avrop från optionen beräknas kunna ske inom kort.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén, Optionsavtal Västra skogen.
Skrivelse från Götenehus AB med begäran om förlängning av optionsavtal 2013-09-09.
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
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KS 2013/0320

Projekttjänst för gestaltning och dekoration av det offentliga rummet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att skapa en ny projekttjänst (40 procent) för gestaltning och
dekoration. Syftet med projekttjänsten är att på kort sikt och med god effekt öka samt
förbättra upplevelsen av delar av det offentliga rummet i Mariestad. I första hand avses
arbetet genomföras i tätortens centrala och publika delar.
Ansvar, anställning, arbetsledning och avveckling för anställningen som gestaltare (dekoratör) av det offentliga rummet ska helt utgå från tekniska nämnden/gatuavdelningen.
Kommunstyrelsen och utvecklingsenheten ska inte anställa eller arbetsleda tjänsten.
Tekniska nämnden skapar en projekttjänst på 40 procent t.o.m. 31 december 2014. Inför eventuell fortsättning av tjänsten ska dess innehåll och effekter utvärderas. Särskild
uppdragsbeskrivning och utvärderingskriterier ska tas fram i samband med tillsättning
av tjänsten.
2. Kommunstyrelsen beslutar att den bedömda kostnaden om 229 000 tkr per 12 månadersperiod ska överföras till tekniska nämnden från kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen konstaterar att kostnader för själva gestaltningsuppdraget (dekorationen) måste tillskjutas i särskild ordning. Dessa kostnader grundas på en önskad ambitionsnivå.
4. Kommunstyrelsen konstaterar vidare att denna projektanställning inte ska ersätta den
vakanta tjänsten som stadstädgårdsmästare (50 procent).
Bakgrund

Efter ett politiskt initiativ behandlade kommunstyrelsen 2013-09-12 förslaget att anställa en
person om 40 procent av en heltidstjänst med uppdrag att arbeta med gestaltning av det
offentliga rummet. Förslaget innebar att den nyinrättade tjänsten skulle anställas av kommunstyrelsen samt att gatuchefen vid tekniska förvaltningen skulle vara närmsta chef.
Förslaget var vidare att kostnaden för anställningen och drift skulle finansieras via utvecklingsenhetens budget för innevarande år.
Ärendet återremitterades dock till arbetsutskottet för ”att beredas enligt gällande riktlinjer”.
Planeringschef Kristofer Svensson samt gatuchefen Matz Hasselbom har gemensamt arbetat fram föreliggande förslag med utgångspunkt i en tolkning av det politiska förslaget.
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Planeringschefen och gatuchefen har tolkat uppdraget som att det finns ett politiskt önskemål om att på kort sikt och med god effekt öka samt förbättra upplevelsen av delar av det
offentliga rummet i Mariestad. I första hand avses arbetet genomföras i tätortens centrala
och publika delar. Förutsättningarna avseende hur detta ska lösas, via en tjänst motsvarande
40 procent m.m. är politiskt givna.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-09-24, Nyanställning för gestaltning (dekoration) av det offentliga rummet.
Uppskattning av kostnader för tjänst (40 %) för gestaltning (dekoration) av det offentliga
rummet.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-09-12 § 173, Nyanställning för gestaltning av
det offentliga rummet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Ekonom Elisabeth Westberg)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
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KS 2013/0350

Medlemskap i Svenska stadskärnor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska ansöka om medlemskap
i Svenska Stadskärnor. Kostnaden hanteras inom utvecklingsenhetens befintliga budget.
Bakgrund

Handels- och centrumutveckling är en process som bygger på samverkan och förståelse
mellan de tre parterna Kommun, Fastighetsägare och Handel som tillsammans utgör grunden för, och som tillsammans sitter på nycklarna till ett framgångsrikt utvecklingsarbete.
Av denna anledning är Medlemskap i föreningen ”Svenska Stadskärnor” betydelsefullt och
ger Handelsplats Mariestad tillgång till de verktyg som ett framgångsrikt arbete inom handels och centrumutveckling behöver. Då kommunen är den organisatoriskt mest resursstarka parten och den med störst lokal förankring är det önskvärt att Mariestads kommun är
medlem i Svenska Stadskärnor.
Medlemskapet ger tillgång till sakkunskap i hantverket, till akademins senaste forskningsrön
och till evidensbaserad metodik. Via medlemskapet ges även tillgång till kunskaps och erfarenhetsutbyte i ett omfattande nätverk av kommuner, företag och föreningar som alla har
ambitionen att aktivt arbeta med handels och centrumutveckling och som har kommit olika
långt i detta arbete.
Kommunens kostnad för medlemskap i Svenska Stadskärnor beräknas uppgå till ca 8 tkr/år.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt näringslivsutvecklare Mats
Widhage 2013-10-01, Medlemskap i Svenska stadskärnor.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
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KS 2013/0262

Beslut om antagande:
Detaljplan för Jubileumsteatern, Mariestads tätort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Jubileumsteatern, Mariestads tätort.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-16 utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta
en ny detaljplan för Jubileumsteatern. Detaljplanen har upprättas med normalt förfarande
enligt reglerna i PBL 2010:900. Planförslaget för Jubileumsteatern har granskats och samråtts under hösten och sommaren 2013. Handlingarna har reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Detaljplanens syfte är att justera så att detaljplanen överensstämmer med befintlig verksamhet. Idag står jubileumsteatern placerad på mark som enligt stadsplanen ej får bebyggas. Syftet är även att kunna bygga om och utöka jubileumsteatern med restaurang- samt konferensverksamhet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria
Nilsson 2013-09-20, Beslut om antagande: Detaljplan för Jubileumsteatern, Mariestads
tätort.
Detaljplan för Jubileumsteatern Karlsholme, Mariestads tätort, Planbeskrivning antagandehandling upprättad i augusti 2013.
Detaljplan för Jubileumsteatern, Mariestads tätort, Granskningsutlåtande upprättat av utvecklingsenheten i september 2013.
Detaljplan för Jubileumsteatern, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mark- och exploateringschef Erik Randén)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 466

KS 2013/0002

Drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt
flerårsplan 2015-2016
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för år 2014 samt
flerårsplan för åren 2015-2016.
2. Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder, med totalt tio miljoner kronor.
3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara oförändrade.
4. Skattesatsen ska vara oförändrad 21.26 kr.
5. Partistödet ska vara oförändrat, (se Kf § 22/07).
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 2014 och flerårsplan 2015-2016.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att om något framkommer vid den centrala samverkan med
fackförbunden kan ett extra kommunstyrelsesammanträde genomföras inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Mariestadspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna) har upprättat ett förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads
kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Socialdemokraterna samt Miljöpartiet har upprättat ett förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 om preliminära ramar för drifts- och inversteringsbudget för år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M), Christer Dalvik (MAP) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker majoritetspartiernas förslag till drift- och investeringsbudget för år 2014 samt flerårsplan för åren
2015-2016.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 466 (forts.)
______________________________________________________

Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) tillstyrker Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till drift- och investeringsbudget för år 2014 samt flerårsplan för åren 2015-2016.
Marianne Kjellquist (S) yrkar att skattesatsen för Mariestads kommun år 2014 ska ökas med
50 öre till totalt 21.76.
Nils Farken (MP) tillstyrker Kjellquists yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt majoritetspartiernas förslag till drift- och investeringsbudget för
Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Underlag för beslut

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Mariestadspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna) förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014
samt flerårsplan 2015-2016.
Socialdemokraternas samt Miljöpartiets förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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KS 2013/0352

Beslutade och genomförda åtgärder i kommunens nämnder
för att uppnå budget i balans
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2013-09-12 kommunchefen i uppdrag att sammanställa samtliga beslutade och genomförda åtgärder för att berörda nämnder ska uppnå en budget i balans under innevarande år.
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning över beslutade och genomförda åtgärder för att berörda nämnder ska uppnå en budget i balans under innevarande år. Uppdraget
återrapporteras av ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson på sammanträdet.
Underlag för beslut

Sammanställning upprättad av ekonom Jonas Eriksson, Uppföljning av beslutade besparingar 2013.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 468

KS 2013/0280

Ansökan från det sociala företaget FIX-IT om lokaler på Mariaskolan
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan från det sociala företaget FIXIT Mariestad ekonomisk förening om lokaler på Mariaskolan.
Bakgrund

Det sociala företaget FIX-IT Mariestad ekonomisk förening (tidigare Trill in) har inkommit
med en ansökan till kommunstyrelsen. Ansökan avser att:
-

Föreningen ska få använda minst 200 kvadratmeter på Mariaskolan för sin verksamhet
samt matsal och kök för att bedriva servering.

-

I första hand få nyttja lokalerna hyresfritt. Föreningen kan som motprestation ta emot
fem personer per månad för arbetsrehabilitering.

Föreningen är öppen för en diskussion om andra alternativ till avtalsomfattning och innehåll.
Ansökan överlämnades till barn- och utbildningschefen samt individ- och familjeomsorgschefen för beredning. Företagets affärsidé är bland annat att sälja tjänster som arbetsrehabilitering, fixarverkstad, att utföra flyttar, att driva en second hand butik och café.
Målgruppen för tjänsterna är främst privatpersoner och företag. Arbetsmarknadsenheten
inom kommunen bedriver till vissa delar en snarlik verksamhet.
Det sociala företaget Fix-it startades som ett EU-projekt. Efter den sista oktober står det
sociala företaget inför ett nytt skede som innebär att det ska bli mer självständigt och fristående från kommunen. För att skapa en tydlighet i huvudmannaskap är det av stor vikt att
Fix-it inte sammanblandas eller konkurrerar med befintliga kommunala verksamheter inom
Arbetsmarknadsenheten. Med detta som grund föreslår barn- och utbildningschefen samt
individ- och familjeomsorgschefen att kommunstyrelsen avslår begäran från FIX-IT om
lokaler i Mariaskolan.
Underlag för beslut

Skrivelse från det sociala företaget FIX-IT Mariestad ekonomisk förening, Ansökan om lokaler på Mariaskolan.
Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 2013-09-25, Svar på remiss angående Ansökan om lokaler
på Mariaskolan.
______________________________________________________

Expedieras till:
FIX-IT Mariestad ekonomisk förening
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Individ- och familjeomsorgschef Anette Johansson
Justerandes signatur
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KS 2013/0351

Återrapportering av uppdrag:
Förutsättningar för kommunens sociala företag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-06-27 kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommunens sociala företag. Uppdraget överlämnades till ekonomichefen
och personalchefen som har sammanställt en skrivelse som beskriver förutsättningarna.
År 1999 utarbetade regeringskansliet en officiell beskrivning av begreppet social ekonomi:
"Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på
demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och
ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse,
som främsta drivkraft."
Sociala företag är ett övergripande begrepp för alla företag som kan omfattas av definitionen:
Sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera människor i samhälle och
arbetsliv. Sociala företag återinvesterar sina vinster i verksamheten, skapar delaktighet för
medarbetarna samt är fristående från offentlig verksamhet.
De binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster. De
driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.
Sociala företag är organiserade på olika sätt. Sociala arbetskooperativ som drivs enligt de
kooperativa principerna, (medlemsägt, medlemsstyrt mm) Det vanligaste är att de är organiserade i form av ekonomiska eller ideella föreningar. De kan även vara aktiebolag. Sociala
företag organiserade i form av stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller aktiebolag men som inte drivs enligt de kooperativa principerna.
För att vara ett socialt företag krävs alltid att man skapar arbete för människor som står utanför arbetsmarknaden, ett starkt deltagarinflytande och ett empowermentperspektiv i arbetet. Sociala företag har därmed en dubbel affärsidé; att utveckla människan, samtidigt som
man producerar och säljer varor och tjänster på marknaden. De sociala företagen bygger
oftast på en värdegrund som utgår från den organisation som driver företaget. Den största
delen av sociala företag är kooperativa därför finns här en kort beskrivning av den kooperativa värdegrunden.

Justerandes signatur
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Oavsett vilken inriktning verksamheten har finns det sju principer/grundvärderingar som
gäller som riktlinjer för kooperationen och kooperativ för att omsätta sina värderingar i
handlingar.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå samt ekonomichef Maria Vaziri 201309-17. Förutsättningar för kommunens sociala företag.
______________________________________________________

Expedieras till:
Personalchef Stefan Wallenå
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur
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Ksau § 470

KS 2013/0332

Information: Förutsättningar för gestaltningen av Stockholmsvägen
etapp 2, mellandelen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Arbetet med den nya gestaltningen av Stockholmsvägen pågår. Etapp 1 som avser Järnvägsgatan – Verkstadsgatan, centrumdelen, beräknas vara färdigställt under oktober 2013.
För att kunna samordna VA-arbeten och gatuombyggnad för mellandelen, behöver projekteringsarbetet påbörjas. I samband med projekteringen tas en mer precis kostnadsberäkning
fram. Kostnaden för gatuombyggnaden uppskattas till 4 440 tkr och VA-sanering uppskatttas till 9 620 tkr. Goda förhoppningar om statsbidrag finns inför år 2014.
Tekniska nämnden beslutade 2013-09-10 att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för projektering och ombyggnad av Stockholmsvägen, etapp 2 mellandelen,
samt att anslå medel för projektets genomförande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-09-26 att bevilja igångsättningstillstånd för
byte av VA-ledningar, Stockholmsvägen etapp 2, mellandelen. Arbetsutskottet gav även
kommunchefen i uppdrag att, vid arbetsutskottets nästa sammanträde, informera om förutsättningarna avseende ekonomi och utförande för gestaltningen av Stockholmsvägen etapp
2, mellandelen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Tekniska chefen Åke Lindström
Projektledare Johan Bengtsson
Gatuchef Matz Hasselbom

Justerandes signatur
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Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
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Samarbetsavtal Mariestad Handel

Kommunchef Lars Arvidsson redogjorde för samarbetsavtalet som upprättats mellan Mariestads kommun, Mariestad Handel och fastighetsägarna för att etablera den gemensamma
föreningen Mariestad Handel.
______________________________________________________

Försäljning av fastigheter på Glimmervägen

Mark- och exploateringschef Erik Randén informerade om tidigare förskola (Hackan) på
Glimmervägen som har byggts om till två lägenheter (bostadsrätter). Lägenheterna ligger ute
för försäljning.
______________________________________________________

Avtal Karlsholme Folkets park

Upplåtelseavtalet för Karlsholme folkets park har sagts upp till den 31 december 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
nytt upplåtelseavtal för Karlsholme folkets park.
______________________________________________________

Organisatorisk placering av arbetsmarknadsenheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att skapa förutsättningar för
att organisatoriskt placera arbetsmarknadsenheten under kommunstyrelsen.
______________________________________________________

MTG-avtal för miljö- och byggnadsnämnden

Kommunchef Lars Arvidsson informerade om pågående arbete med att revidera gällande
samverkansavtal avseende miljö- och byggnadsnämnden.
______________________________________________________
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Ola Blomberg
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