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Kommunstyrelsen

Beslutande organ

Plats och tid

Sida 0

Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00–16.20
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Övriga deltagande

Christer Dalvik
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Tjänstgörande ersättare

Bengt Erik Askerlund
Lars Arvidsson
Jonas Eriksson
Lars Bergqvist
Maria Vaziri
Stefan Wallenå
Ola Blomberg

(MP)

Ersättare
Kommunchef
Ekonomienhetsansvarig §§ 169-171
Redovisningsansvarig §§ 169-171
Ekonomichef §§ 169-171
Personalchef § 171
Sekreterare

Utses att justera

Therése Weckström

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

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

Paragrafer

168-174

Ola Blomberg
Ordförande

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

Christer Dalvik
Justerande

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

Therése Weckström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-12

Sida 1

Kommunstyrelsen
Ks § 168

Fastställande av dagordningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med nedanstående förändringar:
Följande ärenden utgår:
-

Uppföljning av kommunstyrelsens mål för år 2013 efter prognos 3.

-

Uppföljning av nämndernas mål för år 2013 efter prognos 3

Följande ärenden tillkommer:
-

Anslag för inköp av julbelysning i centrum.

-

Nyanställning för gestaltning av det offentliga rummet.

-

Asfaltering av hamnområdet.

______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-12

Sida 2

Kommunstyrelsen
Ks § 169

KS 2013/0153

Prognos 3 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 3 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
till handlingarna.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 3 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-12

Sida 3

Kommunstyrelsen
Ks § 170

KS 2013/0153

Prognos 3 år 2013 för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna prognos 3 år 2013 för Mariestads kommun till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att sammanställa samtliga beslutade
och genomförda åtgärder för att berörda nämnder ska uppnå en budget i balans under
innevarande år. Sammanställningen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde
2013-09-26.
2. Kommunstyrelsen beslutar att den faktiska inkomsten från försäljning av bostadsrätter
ska tydliggöras i prognos 4.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 3 år 2013 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med undantag för beslutet att den
faktiska inkomsten från försäljning av bostadsrätter ska tydliggöras i prognos 4.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) tilläggsyrkar att den faktiska inkomsten från försäljning av bostadsrätter
ska tydliggöras i prognos 4.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och Rosengrens (V) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2013 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Socialnämnden, Ekonom Jonas Eriksson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-12

Sida 4

Kommunstyrelsen
Ks § 171

KS 2013/153

Delårsrapport för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapport per den 31 augusti 2013 till kommunfullmäktige
Bakgrund

Enligt kommunens tidplan för ekonomisk uppföljning ska en delårsrapport upprättas och
delges kommunstyrelsen. Ekonomienheten har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2013
för Mariestads kommun.
Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om delårsrapporten på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till
(Redovisningsansvarige Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-12

Sida 5

Kommunstyrelsen
Ks § 172

KS 2013/0319

Anslag för inköp av julbelysning i centrum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 250 tkr för att byta ut julbelysningen i centrum.
Köpet av ny julbelysning finansieras ur utvecklingsenhetens budget, eventuellt resterande
belopp finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Som ett extra ärende föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen ska anslå
250 tkr för att byta ut julbelysningen i centrum. Den nya julbelysningen ska även lysa upp
stadsparken.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår vidare att köpet av ny julbelysning finansieras ur
utvecklingsenhetens budget, eventuellt resterande belopp finansieras via kommunstyrelsens
medel till förfogande.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med undantag för att kommunstyrelsen beslutade att stryka att den nya julbelysningen även ska lysa upp stadsparken.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) yrkar att ärendet återremitteras för att beredas enligt gällande riktlinjer.
Therese Weckström (S) tillstyrker Rosengrens (V) yrkande.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut med justeringen att kommunstyrelsen stryker att den nya julbelysningen även ska lysa upp stadsparken.
John-Gunnar Nilsson (M) tillstyrker Skogsbergs (C) yrkande.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Skogsbergs (C)förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Skogsbergs (C) ändringsyrkande röstar JA. De ledamöter som vill att
kommunstyrelsen beslutar enligt Per Rosengrens (V) yrkande röstar NEJ.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat
enligt arbetsutskottets förslag till beslut med Skogsbergs (C) ändringsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-12

Kommunstyrelsen
Ks § 172 (forts.)
______________________________________________________

Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Planeringschef Kristofer Svensson, Näringslivsutvecklare Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-12

Sida 7

Kommunstyrelsen
Ks § 173

KS 2013/0320

Nyanställning för gestaltning av det offentliga rummet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras för att beredas enligt gällande riktlinjer.
Bakgrund

Som ett extra ärende föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen ska besluta om att anställa en person om 40 procent av en heltidstjänst med uppdrag att arbeta
med gestaltning av det offentliga rummet. Den nyinrättade tjänsten anställs av kommunstyrelsen men har gatuchefen som närmsta chef.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår vidare att kostnaden för anställningen och drift finansieras via utvecklingsenhetens budget för innevarande år.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen beslutar att anställa en person om 40 procent
av en heltidstjänst med uppdrag att arbeta med gestaltning av det offentliga rummet. Den
nyinrättade tjänsten anställs av kommunstyrelsen men har gatuchefen som närmsta chef.
Kostnaden för anställningen och drift finansieras via utvecklingsenhetens budget för innevarande år.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) yrkar att ärendet återremitteras för att beredas enligt gällande riktlinjer.
Therese Weckström (S) tillstyrker Rosengrens (V) yrkande.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp Rosengrens (V) yrkande för beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Planeringschef Kristofer Svensson
Gatuchef Matz Hasselbom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-12

Sida 8

Kommunstyrelsen
Ks § 174

KS 2013/0321

Asfaltering av hamnområdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska nämnden, att inom ramen för projekt Sjöstaden, anslå 4 000 tkr att asfaltera hela hamnområdet.
Per Rosengren (V) samt Sture Pettersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund

Som ett extra ärende föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen ska besluta att omfördela 4 000 tkr från projekt Sjöstaden till att asfaltera hela hamnområdet.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag var att kommunstyrelsen beslutar att omfördela 4 000 tkr från projekt Sjöstaden till att asfaltera hela hamnområdet.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) yrkar att ärendet återremitteras för att beredas enligt gällande riktlinjer.
Sture Pettersson (S) tillstyrker Rosengrens (V) yrkande.
Christer Dalvik (MAP) yrkar att kommunstyrelsen att uppdrar åt tekniska nämnden, att
inom ramen för projekt Sjöstaden, anslå 4 000 tkr att asfaltera hela hamnområdet.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt Dalviks
(MAP) yrkande röstar JA. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt Per
Rosengrens (V) yrkande röstar NEJ.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat
enligt Dalviks (MAP) yrkande.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 2.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 174 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Planeringschef Kristofer Svensson
Gatuchef Matz Hasselbom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 9

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-12

Kommunstyrelsen
Bilaga 1

Omröstning § 172

Namn och parti

JA

Christer Dalvik (MAP)

X

NEJ

Sture Pettersson (S)

X

Therese Weckström (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Ing-Britt Andersson (M)

X
X

Nils Farken (MP)
Jan Hallström (FP)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Björn Nilsson (S)

X

Håkan Fernström (S)

X

Evert Eklind (MAP)

X

Maria Jansson (C)

X

John Gunnar Nilsson (M)

X

SUMMA:

Justerandes signatur

AVSTÅR

7 JA

6 NEJ

0 AVSTÅR

Utdragsbestyrkande

Sida 10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-12

Kommunstyrelsen

Bilaga 2

Omröstning § 174

Namn och parti

JA

Christer Dalvik (MAP)

X

NEJ

Sture Pettersson (S)

X

Therese Weckström (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Ing-Britt Andersson (M)

X
X

Nils Farken (MP)
Jan Hallström (FP)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Björn Nilsson (S)

X

Håkan Fernström (S)

X

Evert Eklind (MAP)

X

Maria Jansson (C)

X

John Gunnar Nilsson (M)

X

SUMMA:

Justerandes signatur

AVSTÅR

7 JA

6 NEJ

0 AVSTÅR

Utdragsbestyrkande

Sida 11

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-09-12

Anslagsdatum

2013-09-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-10-07

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

