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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 8.30–12.30
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Christer Dalvik
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1: e vice ordförande
2: e vice ordförande
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Ledamot

Rune Kjernald
Marianne Kjellqvist
Björn Fagerlund
419
Lars Arvidsson
Maria Vaziri
Anders Näslund
Lars Bergqvist
Kristofer Svensson
Maria Nilsson
Hanna Asp
Lotta Hjoberg
Elisabeth Olsson
Annica Olsson
Jonas Eriksson
Matz Hasselbom
Stefan Wallenå
Ola Blomberg

(C)
(S)
(M)

Förtroendevald revisor § 413
Ordförande socialnämnden § 419
2: e vice ordf. socialnämnden §

Utses att justera

Johan Abrahamsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Kommunchef
Ekonomichef/förvaltningschef
Revisor KPMG
Redovisningschef
Planeringschef
Planarkitekt
Planarkitekt
Avdelningschef äldreomsorg
Avdelningschef IFO
Ekonom
Ekonomiansvarig
Gatuchef
Personalchef
Kommunsekreterare

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer 411-430

Ola Blomberg
Ordförande

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

Jens Söder
Justerande
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Johan Abrahamsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 411

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. E-post från Stellan Gustavsson som via skrivelsen vill informera de förtroendevalda i
Mariestads kommun om riskerna med trådlösa nätverk/elektromagnetisk strålning.
2. Landsbygdsverket. Skrivelse/dokument, ”Landsbygdens bästa 2010”.
3. Landsbygdsverket. Skrivelse/dokument, Från idé till handling – så hjälper vi landsbygdens entreprenörer och eldsjälar.
4. Landsbygdsverket. Skrivelse/dokument, Landsbygden behöver nya svenskar.
5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Räddningstjänst i siffror 2010, statistik
och analys.
6. Revisorerna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Rapport, granskning
av lönenämndens interna kontroll avseende ersättningar och utbetalningar av arvoden
till förtroendevalda i nämnder, utskott och styrelser.
(Dnr: 2011/0329)
7. Vänerns vattenvårdsförbund. Årsskrift 2011.
8. E-post från Andreas Nordvall. I skrivelsen framgår att förtroendet för kommunens
ledning att leda Mariestad är förbrukat samt att väljarna i Mariestad önskar att ni tar ert
ansvar och avgår omedelbart.
(Dnr: 2011/0327)
9. Sveriges föreningar. Uppmaning till Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet
att nominera Sveriges föreningsvänligaste kommun.
10. Göteborgsregionens kommunalförbund, FoU i Väst. Rapport, Barn av vår tid, aktuell
forskning om barn och familjer.
11. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Beslut att förordna Sonny Modig att vara vigselförrättare från den 19 november 2011 till och med den 31 december 2014 i Mariestads
kommun. Förordnandet medger även rätt att förordna borgerlig vigsel utanför kommunen men inom Sveriges gränser.
(Dnr: 2011/0024)
12. Kammarrätten i Jönköping. Fråga om prövningstillstånd, färdtjänst enligt lagen om
färdtjänst. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, förvaltningsrättens avgörande står därmed fast.
(Dnr: 2011/0288)
13. Västtrafik. Bekräftelse på uppsägning av Flextrafik inom Mariestads tätort fr.o.m.
2012-01-01. (Dnr. 2011/0271)
14. Miljödepartementet. Regeringen avslår överklagandet i fråga om detaljplan för kv Bojen i Mariestads kommun.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 411 (forts.)
15. Patrik Zimoyi, projektledare Erik Nordevall II. I Skrivelsen ber Zimoyi om ursäkt om
han uttryckt sig oklart på arbetsutskottets sammanträde 2011-11-23 då det tolkades
som att förtroendevalda i Mariestad har givit löfte om att finansiera en marknadsplan
utan att politiska beslut har fattats. Zimoyi framhåller att något sådant löfte inte givits.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 412

Inbjudningar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till konferensen ”Samling för social hållbarhet –
Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland” den 3 februari 2012 i Göteborg.
2. Skaraborgs kommunalförbund. Inbjudan till gemensam träff kring det pågående utredningsarbetet av E20 den 12 december 2011 klockan 14.00 i Götene.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 413

KS 2011/0344

Information från MTEAB:s revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-11-23 att kalla/bjuda in MTEAB:s auktoriserad revisor till arbetsutskottets sammanträde den 7 december.
Anders Näslund från KPMG informerar om uppdraget som revisor för MTEAB på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Sammanställning upprättad av KPMG, KKAB, Ställning och resultat – översiktlig bedömning.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 414

KS 2011/0339

Behov av förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att färdtjänstberättigade personer som har en kraftigt nedsatt
gångförmåga, som personen själv inte kan kompensera genom manuell rullstol, ska tillåtas
ta med föreskrivet (av arbetsterapeut) förflyttningshjälpmedel på sina färdtjänstresor.
Eventuell kostnadsökning ryms inom ramen för utvecklingsenhetens befintliga budget för
färdtjänstresor.
Beslutet gäller en försöksperiod under år 2012. En utvärdering ska genomföras under hösten 2012, utvärderingen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
I övrigt måste förflyttningshjälpmedlet uppfylla Västtrafiks krav vad gäller vikt, bredd,
längd samt förankringspunkter för att kunna tas med vid färdtjänstresor.
Bakgrund
Frågan om färdtjänst i specialfordon har aktualiserats med anledning av att en person har
överklagat ett beslut om avslag. Personen i fråga har beviljats färdtjänst i personbil. Personen har dock ett mycket omfattande funktionshinder och klarar endast av att förflytta sig
ett tiotal meter utan sin permobil. Motiveringen till kommunens avslagsbeslut på specialfordon är att kommunen enligt färdtjänstlagen inte är skyldig att bevilja färdtjänst i specialfordon om personen ifråga klarar att genomföra resan sittandes i en personbil. Enligt färdtjänstlagen behöver inte hänsyn tas till behov av hjälpmedel vid resmålet, kommunen behöver endast se till hur personen klarar sig under själva resan.
Frågan har diskuterats vid ett flertal tillfällen av färdtjänsthandläggarna i Skaraborg. Vid
dessa diskussioner har det framkommit att kommunerna i Skaraborg behandlar färdtjänstresenärernas önskemål om medföljande hjälpmedel på olika sätt.
Förslaget avser inte att fullt ut tillgodose färdtjänstberättigas önskemål om att ta med diverse hjälpmedel på resan. Förslaget berör en liten grupp färdtjänstberättigade med föreskrivet
(av arbetsterapeut) förflyttningshjälpmedel som har en kraftigt nedsatt gångförmåga som
inte kan kompenseras genom manuell rullstol. Ärendet avser huruvida dessa personer ska
beviljas tillstånd till specialfordon eller inte.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2011-11-17, Färdtjänstresenärers behov av förflyttningshjälpmedel vid resmålet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Planeringschef Kristofer Svensson )
(Trafiksamordnare Irene Andersson)
(Ekonom Jonas Eriksson)
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 415

KS 2011/0199

Avtal om option på del av området Västra Skogen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna avtalet med Seniorer Hus & Hem
AB om option på del av området Västra Skogen. Optionstiden är tolv månader från den
dag bägge parter har undertecknat avtalet.
Bakgrund
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-08-17 informerade mark- och exploateringsingenjör Erik Randén om att företaget Seniorer Hus & Hem AB framfört önskemål om option
på del av området Västra Skogen. Arbetsutskottet ställde sig positiva till en option och mot
denna bakgrund har ett optionsavtal upprättats i samråd med företaget.
Behandling på sammanträdet
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt mark- och exploateringsingenjör Erik Randén, Optionsavtal Västra Skogen.
Förslag till optionsavtal.
Plankarta med planbestämmelser.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén,
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 416

Intresseanmälan för utveckling av Hindsbergsområdet

KS 2011/0343
KS 2011/0323

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta optionsavtal
med ByggFast Utveckling AB samt Handelsbygg AB för utveckling av Hindsbergsområdet
gällande handel, inklusive livsmedel. Uppdraget gäller under sex månader.
Bakgrund
ByggFast Utveckling AB har 2011-10-17 inkommit med en intresseanmälan i vilken företaget önskar titta på en etablering av 12 000 kvm lokalyta.
Handelsbygg AB har 2011-11-01 inkommit med en intresseanmälan i vilken företaget önskar titta på en etablering av 10 000- 15 000 kvm lokalyta.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt mark- och exploateringsingenjör Erik Randén, Intresseanmälan för utveckling av området Hindsberg (ByggFast Utveckling AB).
Skrivelse upprättad av Peter Bellevik, VD ByggFast Utveckling AB, Intresseanmälan (begäran om markvisning) för utveckling av området Hindsberg
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt mark- och exploateringsingenjör Erik Randén, Intresseanmälan för utveckling av området Hindsberg (Handelsbygg
AB).
Skrivelse upprättad av Carsten Krebs 2011-11-01, Handelsbygg AB, Utveckling av Hindsber området.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 417

KS 2009/0038

Aktualisering av planuppdrag, Nolskogen, Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att utforma Detaljplan för Nolskogen etapp 1 enligt de förutsättningar som den nya PBL innebär med ett
delat huvudmannaskap.
Beslutet ersätter arbetsutskottets tidigare beslut § 416/2010.
Bakgrund
Detaljplanen är en direkt fortsättning på planarbetet med den fördjupade översiktsplanen
för Mariestad Norra. Syftet med den fördjupade översiktsplanen har varit att redovisa hur
bebyggelse, främst bostäder, kan inrymmas i Nolskogen samt vilken relation det nya området får till omkringliggande bostads- och friluftsområden och till stadens centrum.
Från och med maj 2011 finns en ny Plan- och Bygglag (PBL) som innebär ändrade förutsättningar för bl.a. detaljplanering. Samtliga etapper i Nolskogen bör ha samma förutsättningar men som det nu ser ut kommer etapp 1 att ha andra förutsättningar än kommande
etapper.
Enligt den nya PBL får det förekomma delat huvudmannaskap inom en och samma plan. I
Nolskogen föreslås delat huvudmannaskap då detta har fördelar för både de boende och
för kommunen. Genom delat huvudmannaskap kan de boende själva t.ex. sköta om den
närliggande naturmarken för att upprätthålla den standard som önskas. Om kommunen tar
hand om t.ex. naturmarken framför de villor som kommer ha sjöutsikt har kommunen
sannolikt inte tillräckliga resurser för att upprätthålla en fullgod sjöutsikt.
Med dagens förutsättningar som bör kommunen försöka att hitta nya lösningar för att
minska utgifterna när det gäller ekonomi. Delat huvudmannaskap ser utvecklingsenheten
som ett sätt att minska kommunens utgifter. Då Nolskogen är ett nytt bostadsområde ändras inte förutsättningarna för någon, samtliga som flyttar till det nya området kommer att
vara medvetna om förutsättningarna.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planarkitekt Hanna Asp, planarkitekt Maria Nilsson samt mark- och
exploateringsingenjör Erik Randén 2011-11-24, Beslut: aktualisering av planuppdrag, Nolskogen, Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén
Planarkitekt Hanna Asp, Planarkitekt Maria Nilsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 418

KS 2011/0190

Beslut om samråd:
Detaljplan för del av Backebolet 1:30, Brommösund
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för del av Backebolet
1:30 blir föremål för samråd enligt normalt planförfarande.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav 2011-06-22 kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta en detaljplan för del av Backebolet 1:30. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning
för cirka tolv bostadsfastigheter. Det aktuella området ligger i huvudsak utanför strandskyddat område som angränsar till det föreslagna LIS-området vid Brommösund.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2011-11-24, Beslut om samråd: Detaljplan för del av Backebolet 1:30, Brommösund, Mariestads kommun.
Förslag till detaljplan för Backebolet 1:30, Mariestads kommun. Samrådshandling
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 419

KS 2011/0132

Redovisning av åtgärder efter Prognos 4
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott vid nästkommande ordinarie
sammanträde. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden
uppvisade underskott i prognos 4.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-11-23 kommunchefen i uppdrag att utreda åtgärder avseende tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Arbetsutskottet
beslutade därför att enbart kalla socialnämndens presidie till arbetsutskottets sammanträde
den 7 december.
Socialnämndens ordförande, 2:e vice ordförande, samt berörda tjänstemän närvarar på
sammanträdet för att redovisa åtgärder för hur de ska uppnå en budget i balans.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
Socialnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 420

KS 2011/0340

Igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning av
Bertha Petterssons Hus
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning av gaturummet vid två offentliga lokaler på fastigheten Mården 6, Bertha
Petterssons Hus.
Kostnaden för tillgänglighetsanpassningen finansieras genom avsatta medel för tillgänglighetsanpassning i gatuavdelningens budget.
Bakgrund
Under innevarande år har handlingar utarbetats för tillgänglighetsanpassning av ABF:s och
PRO:s lokaler på kyrkogatan. Målsättningen har varit att utforma ramper som smälter in i
gatumiljön. De nya ramperna innebär att nuvarande parkeringar på västra sidan av Kyrkogatan kommer att tas bort.
Anbudstiden vid den första upphandlingen gick ut 2011-10-15 utan att något anbud lämnats in. En ny upphandling har genomförts och två kvalificerade entreprenörer har lämnat
in anbud.
Totalkostnaden för tillgänglighetsanpassningen bedöms till ca 550 tkr. I gatuavdelningens
budget för år 2011 har 400 tkr avsatts till tillgänglighetsanpassningar. Resterande belopp
finansieras med medel i gatuavdelningens investeringsbudget för år 2012.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av gatuchef Matz Hasselbom samt projektledare Johan Bengtsson
2011-11-23, Igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning av Bertha Pettersson.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gatuchef Matz Hasselbom
Projektledare Johan Bengtsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 421

KS 2011/0341

Förslag till överenskommelse om möjlighet att växla
semesterdagstillägg mot ledighet
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förslag till Överenskommelse om möjlighet
att växla semesterdagstillägg mot ledighet – SEM 11
Bakgrund
Enligt det centrala kollektivavtalet HÖK finns möjlighet att träffa lokala kollektivavtal som
innebär växling av semesterdagstillägg mot lediga dagar. Arbetsgivaren har genomfört överläggningar med fackföreningen Vision vilket resulterat i ett förslag till överenskommelse.
Det lokala kollektivavtalet innebär följande:
-

Enskild medarbetare (tillsvidare inom Visions kollektivavtalsområde) ges möjlighet
växla semesterdagstillägg mot ledighet. Undantagna är medarbetare med uppehålls- eller ferieanställning.

-

För att omfattas av möjligheten får, vid årets ingång, antalet sparade semesterdagar inklusive timsemester inte överstiga 15.

-

Växling av semesterdagstillägg mot ledighet är en möjlighet om verksamheten och omständigheter i övrigt så tillåter.

-

Semesterdagstillägg beräknas enligt AB § 27 mom. 15.

Kostnadsneutralitet ska eftersträvas. Värdet av utebliven arbetsgivaravgift läggs till det
framräknade värdet av semesterdagstillägg. För att undvika överadministration bestäms det
växlade värdet enligt följande:
-

5 extra lediga dagar fram till och med det kalenderår arbetstagaren fyller 39 år.

-

6 extra lediga dagar från och med det kalenderår arbetstagaren fyller 40 år.

Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2011-11-25, Överenskommelse om
möjlighet att växla semesterdagstillägg mot ledighet – Förslag.
Förslag till Överenskommelse om möjlighet att växla semesterdagstillägg mot ledighet –
SEM 11
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Personalchef Stefan Wallenå
Kommunchef Lars Arvidsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 422

KS 2011/0316

Taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en taxa för kommunens lokala offentliga kontroll
inom livsmedelsområdet i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Taxan träder i kraft den 1 Mars 2012.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på ny taxa för kommunal offentlig livsmedelskontroll inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Syftet
med den nya taxan är att anpassa den till den nya riskklassificeringen av de livsmedelsverksamheter som kommunerna har kontrollansvaret för när det gäller livsmedelshantering.
Enligt gällande samverkansavtal (10 §) gäller följande:
Eftersom kommun inte kan överlåta beslut om taxor till annan kommun skall taxa gälla inom respektive kommun enligt vad respektive medlemskommun beslutar. Medlemskommunerna anser dock att samma taxa avseende konstruktion och belopp skall råda
inom samtliga medlemskommuner.
De större nyheterna jämfört med den nu gällande taxa är främst den nya riskklassificeringen som ligger till grund för storleken på avgiften. Nytt är även att extra offentlig kontroll
fullt ut ska debiteras. Däremot tas ingen kostnad ut för resorna i samband med den extra
offentliga kontrollen. Det förekommer två timtaxor; en för den årliga kontrollen (880 kr)
och för prövning och registrering och en (660 kr) för den extra offentliga kontrollen.
Efter diskussioner internt och med andra kontrollmyndigheter så har intentionerna nu ändrats i hur taxan ska tillämpas. Idén att alltid debitera först efter att ett besök har utförts har
ändrats. Istället ska det normala vara att debitera årligen även om ett besök inte utförts. Så
måste det vara för de mindre verksamheterna som endast kommer att betala en årsavgift
för en enstaka timme. Annars kommer miljö- och byggnadsförvaltningen aldrig att kunna
få ut den kontrollavgift som ett besök faktiskt måste generera. Tanken med taxan och riskklassificeringen är att man ska kunna planera för besök t.ex. vart tredje år. I det fallet ska
alltså kontrolltiden bli tre gånger en timma. Fortfarande finns det dock möjligheten att låta
debitera årsavgiften efter första besöket; se § 15 i taxeförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-11-03 att föreslå respektive kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att fastställa en taxa för kommunens lokala offentliga kontroll inom livsmedelsområdet i enlighet med i ärendet upprättat
förslag. Taxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.
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Underlag för beslut
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-03 § 167, Förslag på ny taxa
för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet för Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner .
Förslag till Taxa för Mariestads/Töreboda/Gullspångs kommuns offentliga kontroll av
livsmedel.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Miljö- och byggnadsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/0342

Ansökan om anslag från Panncentralens Vänner för projektet
Barn som Curator – Galleri på barns villkor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att ärendet berör kulturnämndens verksamhet. Ansökningen från Panncentralens Vänner ska därför prövas mot bakgrund av kulturnämndens budget för år 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, mot denna bakgrund, inte ta upp ansökan
från Panncentralens Vänner för prövning.
Bakgrund
Konstföreningen Panncentralens Vänner har inkommit med en ansökan till kulturnämnden
om 100 tkr för år 2012, med möjlighet att återkomma med ansökan för år 2013 0ch 2014,
för att genomföra projektet ”Barn som Curator – Galleri på barns villkor”.
Kulturnämnden ställde sig mycket positiv till föreningens initiativ med motiveringen att
projektet är generationsöverskridande och stärker kulturlivet för barn i kommunen. Kulturnämnden beslutade att bevilja 15 tkr/år under förutsättning att kulturnämndens ekonomiska ramar inte helt förändras under den resterande mandatperioden. Kulturnämnden
beslutade att erbjuda resurser för visst administrativt arbete.
Kulturnämnden beslutade även att överlämna ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott
med frågan om ytterligare medel kan skjutas till projektet.
Projektet Barn som Curator – Galleri på barns villkor har två inriktningar; Barn som Curator och Verkstad för barn och ungdomar. Syftet är att tidigt utveckla barns interaktiva förmåga och stärka deras syn på sig själva som individer. Faktorer som är viktiga för att förebygga framtida arbetslöshet och låg utbildningsnivå. De övergripande målen är:
-

Att skapa en innehållsrik, spännande park för alla barn
Att öka barns delaktighet och tillgänglighet till kreativa uttryck
Att utveckla konstpedagogiska metoder i olika former
Att öka intresset för konst och kultur genom projektets omfång, inriktning och långsiktighet
Att utveckla och fördjupa samarbete med grannkommuner
Att skapa arbetstillfällen i Mariestad

Barn som Curator innebär att barn ska få skapa egna konstutställningar. Panncentralens
galleri kommer att presentera utställningar som är brukligt av ordinarie curator. Efter halva
tiden plockas utställningen ned och barn (5-12 år) tar över som curator och hänger utställningen på barns vis. Vissa av utställningarna kommer därför att ha två vernissager.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Verkstad för barn och ungdomar vänder sig till barn mellan 8 och18 år. Avsikten är att
stärka barnens förmåga att våga skapa genom samarbete och metodiskt byggande av färger
och former. Barn och ungdomarna är delaktiga i hela processen, från idé till genomförande.
Projektet äger rum i Johannesbergsparken med omnejd. Området är tillgängligt och det
finns goda parkeringsmöjligheter. KE Partner i Mariestad AB stödjer Panncentralens utvecklingsplaner där olika verksamheter stimulerar ortens ungdomar och bidrar till en ökad
turism.
Konstföreningen Panncentralens Vänner har sökt medel från Allmänna arvsfonden som
beviljat 671 tkr om året under tre år.
Underlag för beslut
Skrivelse från Panncentralens Vänner till kulturnämnden 2011-09-14, Barn som Curator Galleri på barns villkor.
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2011-10-18, Barn som Curator – Galleri på barns
villkor ansökan från Panncentralens Vänner.
_____________________________________________________________

Panncentralens Vänner
Kulturnämnden
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 424

KS 2011/0314

Erbjudande om medborgarundersökning
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte delta i SCB: s medborgarundersökning
våren 2012.
Bakgrund
Statistiska centralbyrån genomförde hösten 2005, hösten 2007 samt våren 2010 en attitydundersökning bland invånarna i Mariestads kommun. Undersökningarna belyste bl.a. medborgarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter samt hur det är att leva och
bo i kommunen.
Statistiska centralbyrån har erbjudit Mariestads kommun att genomföra motsvarande medborgarundersökning under våren 2012. Priset för medborgarundersökningen är 68 tkr och
urvalet är 1 000 personer. Sista anmälningsdag är den 23 februari 2012.
Underlag för beslut
Erbjudande från Statistiska centralbyrån om att delta i höstens Medborgarundersökning
våren 2012, Vad tycker kommuninvånare om sin kommun?
_____________________________________________________________
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KS 2011/0325

Ansökan om anslag från Skaraborgs läns folkrörelsearkiv
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska avsätta 26 tkr till Skaraborgs läns
folkrörelsearkiv fr.o.m. år 2013.
Kommunledningskontoret, administrativa enheten, tillskjuts 26 tkr i budget 2013 för att
finansiera kommunens kostnader för Skaraborgs läns folkrörelsearkiv.
Bakgrund
Verksamheten inom Skaraborgs läns folkrörelsearkiv finansieras med anslag från Västra Götalandsregionen, värdkommunen Lidköping samt övriga kommuner i Skaraborg. Mariestads
kommun har tidigare anslagit 12 tkr/år till verksamheten. I samband med att verksamheten
ska flytta har Lidköpings kommun och Folkrörelsearkivet framfört önskemål om att verksamhetens anslag ska öka. Då flytten av verksamheten har fördröjts beslutade styrelsen för
Skaraborgs kommunalförbund 2011-10-28 att rekommendera medlemskommunerna att från
år 2013 lämna stöd till Folkrörelsearkivet i Lidköping enligt upprättat förslag. Enligt förslaget
ska Mariestads kommun, fr.o.m. år 2013 avsätta 26 tkr/år.
Enligt en ursprunglig överenskommelse mellan Lidköpings kommun och övriga kommuner i
Skaraborg ska Lidköpings kommun stå för halva hyran för Folkrörelsearkivet och övriga
Skaraborgskommuner för den andra halvan. Med en årlig uppräkning av hyran i nuvarande
lokaler har Lidköpings kommun kommit att finansiera 77 procent av hyran. Av denna anledning skedde en justering av bidragen inför år 2011 enligt en fördelningsnyckel baserad på
invånarantal.
Utöver hyreskostnaden bidrar även samtliga kommuner med verksamhetsmedel för rörliga
kostnader (baserat på invånarantal) samt en medlemsavgift om 1 000 kronor. Ett fåtal kommuner har dock valt att inte betala alternativt enbart betalat en del ab det ansökta bidraget.
Därtill kommer att arkivet har vuxit ur nuvarande lokaler och behöver flytta till större lokaler. I samband med att Lidköpings stadsbibliotek flyttar till nya lokaler år 2013 föreslås att
Folkrörelsearkivet flyttar med till dessa lokaler. Det finns två fördelar med detta förslag:
-

Vissa gemensamma utrymmen och kostnader kan delas med biblioteket. Det är därmed
mer kostnadseffektivt i förhållande till en flytt till egna lokaler.

-

Folkrörelsearkivet blir mer publikt genom att dela lokaler med biblioteket.

Västra Götalandsregionen har inte uttryckt någon vilja att undandra sig ansvaret för Folkrörelsearkivet. De har snarare diskuterat att flytta fram positionerna i detta åtagande.
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Underlag för beslut
Ansökan om anslag för år 2012 till Skaraborgs läns folkrörelsearkivs verksamhet, 2011-1020.
Verksamhetsplan för till Skaraborgs läns folkrörelsearkiv år 2012.
Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2011-10-28 § 94, Stöd till ”Skaraborgs
läns folkrörelsearkiv” i Lidköping.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Skaraborgs läns folkrörelsearkiv)
(Lidköpings kommun)
(Kulturnämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/0084

Förslag på revidering av Kommunstyrelsens mål för år 2012
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat om fem mål som utgör etappmål i arbetet med Vision 2030.
Efter detta beslut har de ekonomiska omständigheterna ändrats radikalt och kommunen
står inför genomförandet av ett stort sparpaket för att på sikt kunna trygga en stabil ekonomi. Kommunstyrelsens förvaltning har med anledning av detta gjort en översyn av målen för att säkerställa att visionsmålen för 2012 fortfarande är realistiska.
Det bör noteras att mål 5 kräver stora investeringar.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av ekonomichef/förvaltningschef Maria Vaziri 2011-11-24, Förslag på
revidering av kommunstyrelsens mål år 2012.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonomichef/förvaltningschef Maria Vaziri)

Justerandes signatur
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KS 2011/0026

Beslut om eventuell revidering av drifts- och investeringsbudget år 2012
för Mariestads kommun
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014 enligt reviderat förslag.
2. Kommunstyrelsen har under år 2012 rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder,
med totalt 40 miljoner kronor.
3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara oförändrade.
4. Partistödet ska vara oförändrat (se Kf § 22/07)
5. 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 2012 och flerårsplan 2013-2014.
Johan Abrahamsson (M) samt Rune Skogsberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 att fastställa drift- och investeringsbudget för
2012 samt flerårsplan för åren 2013 och 2014. Mot bakgrund av förändrade förutsättningar
och begäran om tilläggsanslag från nämnder har ekonomienheten sammanställt ett förslag
till reviderad drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun 2012 samt flerårsplan
för åren 2013 och 2014.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-10 att återremittera ärendet till arbetsutskottet samt att
ärendet ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 och kommunstyrelsen
2011-11-24.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att skattesatsen ska vara 21,26 kr efter skatteväxlingen 2012 med Västra Götalandsregionen. Kommunfullmäktige beslutade vidare att
återremittera övriga delar av ärendet avseende revidering av drift- och investeringsbudget
för år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014. Motiveringen till återremissen var att det
inte funnits tillräckligt med tid för oppositionen att studera majoritetens förslag till revideringar.
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Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker oppositionspartiernas (Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet samt Centerpartiet) förslag till revidering av drifts- och investeringsbudget
år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014 för Mariestads kommun, med justeringen att
summan vid rubriken ”Bibehållet invånarantal” ändras till 40 tkr. Ändringen innebär även
att budgetposten ”Kommunfullmäktiges centrala medel” minskar till 10 miljoner kronor.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker majoritetspartiernas (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Mariestadspartiet, Miljöpartiet) förslag till revidering av drifts- och investeringsbudget år
2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014 för Mariestads kommun.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt majoritetspartiernas (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Mariestadspartiet,
Miljöpartiet) förslag till revidering av drifts- och investeringsbudget år 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014 för Mariestads kommun.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, chefen för kommunledningskontoret
Maria Vaziri samt ekonom Jonas Eriksson 2011-10-28, Revidering av budget 2012, plan
2013-2014.
Resultatbudget, Revidering av Kfs beslut 20 juni -2011, (inkl skatteväxling med regionen).
Oppositionspartiernas (Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet samt Centerpartiet)
förslag till revidering av drifts- och investeringsbudget år 2012 samt flerårsplan för åren
2013-2014 för Mariestads kommun.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Samråd i två personalärenden avseende uppdrag som förvaltningschef
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-11-23 begärde arbetsgivarutskottet, tillika arbetsutskottet, samråd med kommunchefen om två personalärenden avseende uppdrag som förvaltningschef.
Vid samrådet uttalade arbetsgivarutskottet att förtroendet var förbrukat för de två förvaltningscheferna i deras uppdrag.
På begäran av kommunchefen antecknas detta samråd till protokollet.
_____________________________________________________________
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KS 2011/0235

Avsättning av årets resultat till omstruktureringskostnader
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget yttrande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 2011-11-28 att anta åtgärder för en långsiktigt stark
ekonomi i Mariestads kommun. Genomförandet av dessa åtgärder medför bl.a. kostnader
för avveckling av personal genom t.ex. pensionslösningar och lokalförändringar.
Årets resultat för 2011 beräknas enligt prognos 4 uppgå till ca 5 miljoner kr.
Ekonomichefen föreslår att en avsättning av årets resultat medges på 4 miljoner kr för att
täcka kostnader för avveckling av personal och lokalförändringar enligt ovanstående beslut.
Detta är tillåtet enligt Kommunallagen kapitel 8 om synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara
åtgärder som tillfälligt medför kostnader men som kommer att leda till lägre kostnader och
god ekonomisk hushållning på sikt. Avsättningen påverkar årets resultat men inte det så
kallade balanskravsresultatet.
När kommunen genomför omstruktureringsåtgärder bokförs dessa som en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning på balansräkningen. Rådet för kommunal redovisning
definierar omstrukturering i rekommendation10.1 som handlar om Avsättningar och ansvarsförbindelser.
En avsättning, dvs. en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp, ska redovisas i balansräkningen när
a) en kommun eller ett landsting har en befintlig förpliktelse som en följd av en eller flera inträffade händelser,
b) det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt
c) en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Ett exempel kan vara omstrukturering av verksamhet.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2011-12-07, Avsättning av årets resultat
till omstruktureringskostnader.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Bolagsdagar våren 2012
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra en bolagsdag med Mariehus
AB klockan 9.00 den 15 februari 2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra en bolagsdag med Mariestad
Töreboda Energi AB den 17 februari 2011.
Frågor och diskussionsunderlag kommer att sammanställas av arbetsutskottet inför bolagsdagarna.
_____________________________________________________________

Mariehus AB
Mariestad Töreboda Energi AB
Kommunchef Lars Arvidsson
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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