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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 223

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sveriges Kommuner och Landsting. Pressmeddelande, Ökade skatteintäkter trots svag
konjunktur samt dokumentet ”Ekonomirapporten – Om kommunernas och Landstingens ekonomi – april 2012”.
2. Kommunstyrelsen i Götene kommun. Yttrande vid samråd avseende planerad etablering av vindkraftpark i Kinneskogen, Mariestads kommun.
3. Skrivelse från Nätverket personligt ombud i Skaraborg genom Mirjam Neuman. Personligt ombud = Bra investering till låg kostnad.
(Dnr. KS 2012/0182)
4. Skrivelse från Dorida, Grekland. Förfrågan om Mariestads kommun vill bli vänort till
Dorida, Grekland.
5. Luft i Väst. Rapport från årsmöte, Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland
2011.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 224

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet. Inbjudan till populärvetenskapligt café ”Därför
är kommunerna i Skaraborg säkrare och tryggare än många andras!” den 22 maj 2012 i
Skövde.
2. Falköpings kommun, Västra Götalandsregionen m.fl. Inbjudan till ”The 3rd European
Regional Safe Community Conference” den 4-5 juni 2012 i Falköping.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 225

KS 2012/0132

Prognos 2 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 2 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter
till handlingarna.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 2 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 226

KS 2011/0231

Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och överlämnar uppföljningen till
kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-26 om följande mål för nämndens verksamhet år
2012:
-

Antalet registrerade arbetslösa ungdomar ska minska med 50 procent, jämfört med år
2011, genom offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

-

Dacapos högskoleplattform ska starta.
Med detta avses att en verksamhetsledare ska vara anställd efter genomfört utredningsarbete.

-

Delar av stamnät för bredband på landsbygden ska vara i drift.

-

Färdigställd plan för upprustning av Kinnekullebanan.
Detta förutsätter att en arbetsgrupp etableras med Västra Götalandsregionen, Trafikverket samt berörda kommuner.

-

Attraktivt och sjönära boende i centralorten och på landsbygden.
Det innebär för år 2012 att Nolskogen etapp 1 är färdig för försäljning av villatomter.

Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri har sammanställt en uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 2.
Underlag för beslut

Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 2.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Förvaltningschefen kommunledningskontoret Maria Vaziri)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 227

KS 2012/0132

Prognos 2 år 2012 för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna prognos 2 år 2012 för Mariestads kommun till
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att kalla presidierna i barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden till kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni för att presentera en åtgärdsplan
för hur de ska uppnå en budget i balans
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 2 år 2012 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 vid efterföljande sammanträde.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2012 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 228

KS 2011/0079

Beslut om antagande; Detaljplan för Backebolet1:29 m.fl., Laxhall
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl., Laxhall i Mariestads kommun.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-03-16 kommunledningskontoret i uppdrag att
utarbeta en ny detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. .
Syftet med detaljplanen är bland annat att skapa förutsättningar för ytterligare parkeringar
för besökare samt kompletterande verksamheter till restaurangen. Vidare ska möjligheten
för övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad hamnkapacitet och fiskförädling prövas och redovisas.
Mariestads kommun har pekat ut det aktuella området som ett möjligt område för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område). Mot bakgrund av detta sker planarbetet i
enlighet med vad som framgår i det tematiska tillägget till översiktsplanen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2012-05-25, Beslut om antagande; Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl., Laxhall Mariestads kommun.
Backebolet 1:29 m.fl., Laxhall Torsö, Mariestads kommun, Planbeskrivning antagandehandling upprättad av kommunledningskontoret i maj 2012.
Backebolet 1:29 m.fl., (Laxhall) Torsö, Mariestads kommun, Granskningsutlåtande antagandehandling.
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 229

KS 2011/0081

Utökning av beviljat uppdrag om detaljplaneläggning inom del av
fastigheten Sundsören 1:1, Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126/2011 kompletteras med följande uppdrag:
”I uppdraget ingår även att ändra del av gällande detaljplan nr 358 som omfattar del av
Sundsören 1:1, Sundsmarken i Mariestads kommun. Syftet med planändringen är att skapa
möjlighet för genomförandet av byggnation av fritidsbostadshus”.
Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Gällande detaljplan nr 358 som omfattar del av Sundsören 1:1, Sundsmarken i Mariestads
kommun är inte genomförd i alla delar. I bygglovsprocess för byggnation av fritidshus
inom detaljplanen har miljö- och byggnadsförvaltningen påkallat ett behov av att genomföra vissa ändringar inom detaljplanen för att bygglov ska kunna beviljas.
Fastighetsägaren till Sundsören 1:1 har idag ett beviljat planuppdrag för att detaljplanelägga
ett område i direkt anslutning till detaljplan 358. Syftet med denna planläggning är att skapa
möjligheter för boende och utökad campingverksamhet m.m. För att kunna hantera pågående bygglovsprocess föreslås att tidigare uppdrag (Ksau § 126/2011) utökas till att även
omfatta ändring av del av gällande detaljplan nr 358. Den geografiska omfattningen framgår
av bilagd karta.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-05-25, Utökning av beviljat
uppdrag om detaljplaneläggning inom del av fastigheten Sundsören 1:1, Mariestads kommun.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-30 § 126, Uppdrag om ny
detaljplan för del av fastigheten Sundsören 1:1.
Karta, Område för ändring i detaljplan nr 358
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 230

KS 2012/0219

Förutsättningar för skolskjuts för elever i Torsö Skärgårdsskola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Elev som väljer att gå på Torsö Skärgårdsskola och som har rätt till skolskjuts till sin
närmaste kommunala skola kan utifrån individuell prövning beviljas skolskjuts med hänsyn till gällande regler (kommunens skolskjutsreglemente). Detta förutsätter att det finns
befintlig trafik i form av upphandlad skoltrafik eller reguljär linjetrafik. Inga upphandlade skolskjutsar eller reguljär linjetrafik läggs om eller kör omvägar för dessa elever.
2. Elev som väljer att gå på Torsö Skärgårdsskola och som inte har rätt till skolskjuts till
sin närmaste kommunala skola erbjuds ingen kostnadsfri skolskjuts från kommunen,
det görs inte heller någon individuell prövning för eleven.
3. Verksamhetsresor (t ex slöjd- och badresor) bekostas inte av Mariestads kommuns
skolskjutsverksamhet.
4. Elever som bor inom gamla Torsö skolas tidigare upptagningsområde erbjuds skolskjuts enligt Mariestads kommuns skolskjutsreglemente. Dessa elever erbjuds skolskjuts
med befintlig upphandlad skoltrafik eller skolkort som gäller på reguljär linjetrafik.
5. Eftersom den kommunala skolan Hasslerörs skola styr skoltrafiken från och till Torsö
ska Torsö Skärgårdsskola inför varje nytt läsår samråda med kommunens trafiksamordnare om hur turerna med den upphandlade skoltrafiken kommer att köras.
Beslutet baseras på gällande avtal mellan Mariestads kommun och Mariestads Taxi AB samt
befintlig kollektivtrafik. Vid eventuell ny upphandling kan nedanstående förslag behöva revideras.
Bakgrund

Från och med läsår 2011/2012 hänvisas elever som tillhör gamla Torsö skolas upptagningsområde till Hasslerörs skola. Med anledning av detta så har en ekonomisk förening skapats
med syfte att driva en friskola på Torsö. Torsö Skärgårdsskola startar sin verksamhet hösten
2012.
Torsö Skärgårdsskola anser att de elever som bor på Torsö bör erbjudas skolskjuts genom
kommunens skolskjutsverksamhet. Torsö Skärgårdsskola påtalar att det inte kommer att
innebära någon ”ekonomisk eller organisatorisk svårighet” för kommunen eftersom man
redan skjutsar elever från Torsö till Hasslerörs skola.
Bedömningen av huruvida anordnade av skolskjuts kan medföra ”organisatoriska eller ekonomiska svårigheter” ska göras utifrån vilken skyldighet kommunen har om eleven går i den
skola som han eller hon placeras i.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 230 (forts.)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Elever som bor inom gamla Torsö skolas upptagningsområde, bilaga 1, har rätt till kostnadsfri skolskjuts till närmaste kommunala skola, Hasslerörs skola, enligt gällande reglemente, bilaga 2. Beroende på boendeadress så transporteras eleverna med reguljär linjetrafik eller
med upphandlad skoltrafik.
Utifrån Torsö Skärgårdsskolas elevförteckning så kommer det fortsättningsvis finnas elever
på Torsö som är i behov av skolskjuts till friskolan. Med den skolskjutstrafik som bedrivs
idag, läsåret 2011/2012, verkar det inte innebära någon ”organisatorisk eller ekonomisk svårighet” för kommunen att fortsätta transportera elever som bor på Torsö till Torsö Skärgårdsskola istället för till Hasslerörs skola. Detta förutsätter att man kan samordna de upphandlade skolturerna så att de inte krockar med skolskjuts till och från Hasslerörs skola.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Camilla
Pärleborn 2012-05-24, Skolskjuts Torsö Skärgårdsskola.
Reglemente för skolskjutsar i Mariestads kommun.
Karta över gamla Torsö skolas upptagningsområde.
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Camilla Pärleborn

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 231

KS 2012/0220

Projekt för att ta fram ansökan för YH-utbildning inom Mathantverk
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att starta en ansökningsprocess för att kunna etablera en Yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot Mathantverk i Mariestads kommun.
Kostnaden, totalt 120 000 kronor, fördelas lika mellan Mariestads kommun, Töreboda
kommun och Hantverkslaboratoriet. Mariestads kommuns andel om 40 000 kronor tas ur
anslagna medel för ”Dacapo Högskoleplattform”. Ansvar 1062, verksamhet 138 19.
Bakgrund

Hantverkslaboratoriet och Lokalproducerat i Väst har presenterat en förstudie som kortfattat redovisar arbetsmarknadssituationen, nyttan och konceptet för en ny utbildning. Arbetsgruppen för Dacapo har diskuterat en utredning som syftar till att utveckla förslaget utifrån
en fördjupad omvärldsanalys. Utredningen ska parallellt med analysen vidta åtgärder för att
skapa ny utbildning i Mathantverk med 180 utbildningsplatser. Ett första strategiskt steg kan
vara att ansöka om en ny yrkeshögskoleutbildning (YH). YH är ett sätt att snabbt komma
igång med en utbildning, som sedan kan användas för att utveckla ett kandidatprogram
inom högskolan. Ansökan om YH kan göras från kommunförbundet MTG för att utnyttja
befintliga fysiska och personella resurser inom både Dacapo och Kanalskolan.
Målet är att etablera en ny högskoleutbildning i Mathantverk inom Dacapo. Satsningen
genomförs i samverkan mellan Mariestad och Töreboda kommun för att stärka gymnasieutbildning, vuxenutbildning och högskoleutbildning i de båda kommunerna. Satsningen kan
ge 150 nya utbildningsplatser varav 30 i gymnasial yrkesutbildning eller vuxenutbildning, 60
i treårigt kandidatprogram och resterande 60 i kurser och uppdragsutbildning.
Förslag till utredningsdirektiv och utredningsgrupp under ledning av Anna Östnäs(f.d. studierektor på Kulturvård, Göteborgs universitet) finns framtaget.
Kostanden för utredningens första steg uppskattas till totalt 120 000 kronor som delas lika
mellan Hantverkslaboratoriet, Mariestads kommuns arbetsgrupp för Dacapo och Töreboda
kommun.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-05-24, Projekt för att ta fram
ansökan om YH-utbildning inom mathantverk.
Dacapo, Mathantverk, Koncept till en ny universitetsutbildning.
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 232

KS 2012/0221

Information:
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för kommunens
näringlivspolitiska arbete. Syftet med planen är att utveckla dialogen med näringslivet.
Bakgrund

Vid Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i Sverige placerade sig Mariestads kommun på plats 250 av totalt 290 kommuner . Sedan 2011 års ranking har Mariestads kommun tappat totalt 31 placeringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-05-10 att bjuda in representanter från
Svenskt Näringsliv till ett kommande möte för att informera om näringslivsrankingen och
kommunens placering.
Peter Gaestadius från Svenskt Näringsliv informerar om rankingen av företagsklimatet i
Mariestad på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivsutvecklare Mats Widhage.
______________________________________________________

Näringslivsutvecklare Mats Widhage
Kommunchef Lars Arvidsson
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 233

KS 2012/0226

Deltagande i ”Kommuners kvalitet i korthet”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchefens förslag till beslut i arbetsutskottet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska delta i projektet
”Kommuners kvalitet i korthet”.
Bakgrund

”Kommuners kvalitet i korthet”(KKIK) är ett projekt som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, driver sedan 2006 i syfte att erbjuda kommunerna stöd i sitt kvalitetsarbete. Mer
än 160 kommuner ingår i projektet, vilket ger ett brett jämförelseunderlag samt goda förutsättningar för nätverksutbyte.
KKIK syftar till att ge kommunledningen – såväl förtroendevalda som tjänstemän - ökad
kunskap om kommunens kvalitet och effektivitet i förhållande till sig själv över tid och i
jämförelse med andra. Resultatmåtten man samlar in och jämför täcker in fem olika områden: tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet, kostnadseffektivitet och samhällsbyggnad.
Denna kunskap kan bland annat användas till en utökad medborgardialog och verksamhetsutveckling. Det är kostnadsfritt att delta.
Organisationsutvecklare Pernilla Kristiansson informerar om projektet på arbetsutskottets
sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet
______________________________________________________

Förvaltningschef Maria Vaziri
Organisationsutvecklare Pernilla Kristiansson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 234

KS 2011/0235

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun upphandling enlig LOU
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram underlag för upphandling av alternativa driftsformer inom områdena hemtjänst, gata, park och städ. Underlaget
ska presenteras på arbetsutskottets möte 2012-08-16.
Separata beslut om upphandling ska tas innan respektive verksamhet konkurrensutsätts.
Therese Weckström (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

I kommunfullmäktiges beslut om åtgärdspaketet ingår en punkt under alternativa driftsformer: ”Hemtjänsten upphandlas och entreprenad tydliggörs”. Socialförvaltningen delar upp
verksamhetsområdet hemtjänst i tre delar, där en del ska drivas i egen regi och de övriga två
går ut på upphandling enligt LOU.
Beloppen i åtgärdspaketet är år 2013 till 2015: 6000 tkr, 6500 tkr samt 7000 tkr. För att
genomföra upphandling på rätt sätt krävs att ett upphandlingsunderlag tas fram. Detta kräver
i första hand eget arbete men även en kostnad för extern granskning av framtaget underlag.
Frågeställningen från avdelningschefen inom äldreomsorgen till styrgruppen för åtgärdspaketet är om upphandling ska genomföras eller om åtgärderna motsvarande beloppen ska ske
i egen verksamhet.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) yrkar att arbetsutskottet ska ge kommunchefen i uppdrag att ta fram
ett underlag för upphandling av alternativa driftsformer inom områdena hemtjänst, gata,
park och städ. Dalvik yrkar vidare att separata beslut om upphandling ska tas innan respektive verksamhetsområde konkurrensutsätts.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Dalviks (MAP) yrkande för beslut och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningsansvarig Lars Bergquist 2012-04-23, Åtgärdspaketet för
en långsiktigt hållbar ekonomi – upphandling hemtjänstverksamheten.
______________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson, Projektledare
Redovisningschef Lars Bergquist,
Förvaltningschef Lotta Hjoberg
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 235

KS 2011/0235

Information: Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi konsekvensbeskrivning av ytterligare besparing av föreningsbidrag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Budgeten för föreningsbidrag år 2012 är reducerad med 1000 tkr som en del av besparingspaketet. I enlighet med besparingspaketet föreslås att budgeten för föreningsbidrag reduceras med ytterligare 500 tkr år 2013. Vid genomförd besparing är minskningen i budget för
föreningsbidrag 42 procent netto på två år.
I direktiven till den föreslagna besparingen anges att ”barn och ungdomar ska drabbas så
lite som möjligt”. Fritidschefen framhåller att det inte är möjligt att genomföra den föreslagna besparingen och följa ovanstående direktiv då ytterligare besparingar ovillkorligen får
direkta eller indirekta konsekvenser för barn och ungdomar. Det är däremot fullt möjligt att
genomföra besparingen utan hänsyn till direktivet.
Fritidschefen har beskrivit två olika alternativ som är möjliga att genomföra för att uppnå
besparingen om 500 tkr. Mot bakgrund av de stora konsekvenser som dessa ytterligare besparingar på föreningsbidragen får för barn och ungdomsverksamheten i kommunen föreslår fritidschefen att kommunstyrelsen beslutar att inte fullfölja det föreslagna besparingskravet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström, Konsekvensbeskrivning – 500 tkr besparing i budget för föreningsbidrag 2013.
______________________________________________________

Fritidschef Tomas Ekström
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 236

KS 2009/0155

Begäran från tekniska förvaltningen om utökad driftbudget för att
täcka kostnaderna för murgården
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsuskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 455 tkr till tekniska nämnden år 2012 för att täcka
kommunens del av driftkostnaden för murgården i Gärdesparken. De anslagna medlen tas
från kommunstyrelsens medel, Fastigheter Dacapo år 2012
Medel för kommunens del av driftkostnaden för murgården år 2013 och finns avsatta i
kommunstyrelsens budgetram, Fastigheter Dacapo.
Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska förvaltningen uppfört en murgård i Gärdesparken som det första projektet i omgestaltningen av parken till utbildningsplats för Göteborgs universitet och Besöksmål Mariestad. Inflyttning sker under sommaren 2012 och det
undertecknade avtalet börjar löpa från och med 2012-07-01.
Enligt antagen fördelningsnyckel mellan Göteborgs universitet och Mariestads kommun ska
kommunen betala 455 tkr i hyra för andra halvåret 2012. I fastighetsavdelningens budget
finns inget anslag för att täcka kostnaderna för murgården.
Tekniska förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att anslå 455 tkr i tekniska förvaltningens driftbudget 2012 för att täcka kommunens del av driftkostnaderna för
murgården i Gärdesparken.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt ekonom Elisabeth Westberg
2012-05-16, Murgården i Gärdesparken. Ramtillskott i samband med inflyttning.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonom Elisabeth Westberg)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 237

KS 2012/0153

Begäran om medel från tekniska nämnden för projekteringskostnader, kompensation för högre kapitalkostnader m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att tillföra tekniska nämnden medel i budget 2012 från
kommunstyrelsens centrala medel enligt följande:
-

3 621 tkr för avvecklingsfastighet Bjurliden

-

600 tkr för tomhyreskostnader Bjurliden

-

1 100 tkr i kompensation för högre kapitalkostnader

Tekniska nämndens ökade kapitalkostnader med anledning av genomförda investeringar förutsätts vara nettoökningen av kostnaderna.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta en modell för att, så långt
det är möjligt, undvika projekteringar som inte resulterar i ett investeringsprojekt.
Bakgrund

Tekniska nämnden visade ett prognostiserat underskott om 6,25 miljoner kronor i prognos
1 per sista mars 2012. Utifrån denna prognos ansöker tekniska nämnden hos kommunstyrelsen om ett antal tillägg till budgeten:
-

1,4 miljoner kr för att täcka projekteringskostnaderna för Tunaholmsskolans aula
Ekonomichefens kommentar: detta kommer särredovisas som ett avbrutet investeringsprojekt i redovisningen dvs. drabbar inte tekniskas budget

-

3,621 miljoner kr på grund av att Tekniska nämnden inte erhållit ram gällande avvecklingsfastighet Bjurliden enligt ett tidigare beslut i Kommunstyrelsen
Ekonomichefens kommentar: Detta bör tillföras tekniska från KS centrala medel i enlighet med KS
tidigare beslut.

-

1,1 miljoner kr i kompensation för de högre kapitalkostnader som nämnden fått på
grund av genomförda investeringar som ombyggnation av nya bron m.fl.
Ekonomichefens kommentar: Detta bör tillföras tekniska från KS centrala medel.

-

Dessutom påpekar nämnden att det inte är möjligt att omförhandla asfaltavtalet och på
så vis uppnå den beslutade besparingen enligt besparingspaketet.
Ekonomichefens kommentar: Styrgruppen för besparingspaketet har beslutat att tekniska ändå måste
spara dessa medel genom att använda investeringsbudgeten.

Slutligen så har det även framkommit att tekniska nämnden belastas med ytterligare 600 tkr
i tomhyra för Bjurlidens avvecklingsfastighet. Även dessa medel bör tillföras tekniska
nämnden för att rättställa budgeten för objektet Bjurliden.

Justerandes signatur
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Ksau § 237 (forts.)
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-04-24 § 56, Ekonomisk prognos 1, januarimars 2012, Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2012-05-28, Tekniska nämndens skrivelse
om prognos 1.
Prognos 1, Årsprognos per 2012-03-31, Tekniska nämnden MTG – Mariestad.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 238

KS 2012/0222

Nominering av Vänerstipendiat 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun nominerar Lars Nyberg och Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet till Vänerstipendiat år 2012.
Föreståndaren och forskningsledaren Lars Nyberg har på en kort tid etablerat Centrum för
klimat och säkerhet (CCS) vid Karlstads universitet som en central och nationellt intressant
aktör för klimatfrågor och dess påverkan på det omgivande samhället. CCS har på ett mycket bra sätt lyft frågeställningar kring Vänern och översvämningsrisker. Detta sker bland annat genom samarbete med kommuner, länsstyrelser och det omgivande samhället samt genom intressanta fördjupningskurser.
Bakgrund

I samband med att Vänerting utses årligen en Vänerstipendiat. Stipendiet tilldelas den person eller organisation som är boende eller verksam inom det område som omfattas av de 13
kommuner som omger Vänern. Stipendiet ska belöna gärningar som främjar kunskapen om
Vänern. Samtliga kommuner utmed Vänern har möjlighet att nominera kandidat till Vänerstipendiet.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse från Gullspångs kommun, Vänerstipendiat 2012.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Gullspångs kommun

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 239

KS 2011/0249

Återrapportering: Översyn av den politiska organisationen
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-06.
Målsättningen är att det ska uppnås en politisk enighet om utformning av den framtida politiska organisationen, arbetssätt samt ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-09-14 kommunchefen i uppdrag att tillsätta en
parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp som ska lämna förslag till utformning av den politiska organisationen, arbetssätt samt ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda.
Arbetsgruppen har tagit framförslag till beslut i vissa delfrågor. Arbetsgruppen har dock inte
varit enig i alla frågor/förslag, bl.a. så deltog vänsterpartiet inte i beslutet.
Arbetsgruppen föreslår följande:
-

Nämnderna rekommenderas att inte hålla sina möten öppna.

-

Barn- och utbildningsnämnden delas upp i två nämnder; förslagsvis en för vuxna elever
och en för barn och ungdom i traditionell skolgång.

-

Socialnämnden delas upp i två nämnder som motsvarar den nya förvaltningsorganisationen. En för vård- och omsorgsförvaltningen och en för individ och familjeomsorgsförvaltningen.

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska få en annan inriktning med fokus på beredning av
ärenden inför beslut i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet kan möjligtvis bestå av färre
ledamöter.

-

Kommunledningen ska omedelbart ta upp förhandlingar med Töreboda och Gullspång
om ett nytt avtal om nämndorganisationerna för miljö- och byggnadsnämnden samt
tekniska nämnden.
Med tanke på invånarantalet i Mariestad, i förhållande till de andra två kommunerna,
bör Mariestad alltid inneha ordförandeposten eftersom huvuddelen av nämndens verksamhet utförs i Mariestad.

-

Kommunstyrelsens ordförande ska arbeta på heltid och därmed ha heltidsarvode. Oppositionsrådets arvode höjs till 80 procent för en heltidstjänstgöring.
V id annan arvoderad ersättning ska motsvarande avdrag göras på årsarvodet för dessa
två befattningar.

Justerandes signatur
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Ksau § 239 (forts.)
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-

Ordföranden i de fyra nya nämnderna inom barn och ungdom och socialen ska erhålla
ett arvode om 30 procent, beräknat på kommunstyrelsens ordförandes arvode. Vice
ordförande erhåller 20 procent.
Förste vice ordförande ska inte utses i de fyra nya nämnderna och inte heller i kulturnämnden. I kommunstyrelsen bibehålls posten som förste vice ordförande.

Arbetsgruppen föreslår att de föreslagna åtgärderna ska genomföras så snart som möjligt.
arbetsgruppen återkommer under hösten 2012 med förslag till ny grund för arvodesberäkningen och övriga frågor enligt gruppens uppdrag.
Underlag för beslut

Minnesanteckningar från arbetsgruppen för utredning av den politiska organisationen m.m.
2012-04-27
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Samtliga politiska partier
Stadsjurist Rolf Sjöström

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 240

KS 2012/0224

Revidering av Riktlinjer för dokumenthantering i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade riktlinjer för dokumenthantering i Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2000-09-26 att anta Riktlinjer för dokumenthantering i Mariestads kommun.
Administrativa enheten har upprättat ett förslag till revidering av riktlinjerna. Revideringen
består främst av en uppdatering av språkbruk, gällande lagstiftning och förändringar med
anledning av nya digitala hjälpmedel. Dokumentet har även kompletterats i vissa delar, bl.a.
med ytterligare exempel och beskrivningar/förklaringar.
Underlag för beslut

Förslag till reviderade Riktlinjer för dokumenthantering i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kommunarkivarie Jan-Christer Wahlbäck)
(Samtliga nämndsekreterare)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 241

KS 2012/0223

Huvudman för att nominera och utse mottagare till idrottsledarstipendiet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ansvaret för att nominera och utse mottagare av
idrottsledarstipendiet i Mariestads kommun till Idrottsalliansen från och med år 2013.
Kostnaderna för stipendiet, prissumman 5 tkr och annonskostnader, ska även fortsättningsvis finansieras med medel från kommunstyrelsen till förfogande.
Bakgrund

Idrottsledarstipendiet delas ut årligen i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni. Den
sammanlagda prissumman uppgår till 5 000 kronor och finansieras med medel från kommunstyrelsen till förfogande.
För att ytterligare fördjupa samarbete med Idrottsalliansen och tydligare förankra Idrottsledarstipendiet i idrottsrörelsen föreslår fritidschefen att ansvaret för nomineringsarbetet och
rätten att utse mottagare av idrottsledarstipendiet i Mariestads kommun från och med år
2013 överlämnas till Idrottsalliansen. Nuvarande ordförande i Idrottsalliansen är informerad
och ställer sig positiv till förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström, Idrottsledarstipendiet, förslag på byte av
ansvarig huvudman.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Idrottsalliansen)
(Tomas Ekström)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 242

KS 2012/0199

Komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning för utlämnande och sekretessprövning av sekretessbelagda uppgifter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att delegera ansvaret för utlämnande och sekretessprövning av
allmänna handlingar till kommunarkivarien.
Kommunstyrelsens delegationsordning ska kompletteras i enlighet med detta beslut.
Bakgrund

Kommunarkivet tar emot och bevarar handlingar från kommunens samtliga nämnder i
kommunens centralarkiv. När nämnderna överför arkivmaterial till centralarkivet övergår
ansvaret för handlingarna till kommunstyrelsen som är arkivmyndighet. I detta ansvar ingår
bland annat att tillgängliggöra information ur arkivet till den som begär att få ta del av allmänna handlingar.
Arkiv som överlämnas innehåller bland annat sekretessuppgifter. Kommunstyrelsen (arkivmyndigheten) kan överlämna ansvaret för utlämnande och sekretessprövning till kommunarkivarien genom delegationsbeslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunarkivarie Jan Christer Wahlbäck 2012-05-24, Utlämnande
och sekretessprövning av sekretessbelagda uppgifter – förslag till komplettering av delegationsordning.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Kommunarkivarie Jan Christer Wahlbäck)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 243

KS 2012/0110

Revisionsrapport avseende ”ekonomisk styrning”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Kommunrevisorerna har granskat den ekonomiska styrningen i Mariestads kommun under
år 2011. Revisorerna önskar att kommunstyrelsen och nämnder inkommer med svar på vilka åtgärder de avser att vidta med anledning av revisorernas synpunkter inom följande områden.
-

Nämndernas underskott 2011

-

Prognossäkerheten

-

Principerna för resultatöverföring

-

-

Behov av tydligare styrning avseende hur rapportering ska ske när det gäller ekonomiska effekter på beslutade åtgärder
Beslutet om att 80 procent av resultatet i prognos 4 ska avsättas för att minska pensionsskulden.

Ekonomichefen har upprättat ett förslag till yttrande över revisionsrapporten. I förslaget till
yttrande föreslår kommunchefen även att:
-

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om att 80 procent av resultatet i prognos 4 ska avsättas för att minska pensionsskulden (Kf §109/2009).

-

Kommunfullmäktige beslutar att ett visst belopp ska budgeteras årligen för partiell inlösen av pensionsskulden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-05-10 att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Arbetsutskott beslutade därefter att bordlägga ärendet vid sammanträdet
2012-05-24.
Underlag för beslut

Revisionsrapport avseende ”Ekonomisk styrning” inklusive missiv.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2012-04-26, Revisionsrapport avseende
”Ekonomisk styrning”.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Mariestads kommuns revisorer)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 244

KS 2012/0218

Utökad finansiering av hälsofrämjande insatser genom
folkhälsorådet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 356 115 kronor årligen, motsvarande 15 kronor per
invånare, att disponeras av folkhälsorådet för folkhälsoinsatser.
Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att hälso- och sjukvårdsnämnden Östra
Skaraborg avsätter motsvarande summa.
Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg och Mariestads kommun har tecknat ett
folkhälsoavtal för åren 2012-2012. Fördelningsprincipen mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen är att parterna avsätter vardera 237 410 kr årligen motsvarande 10 kr
per invånare. Folkhälsorådet budget ska användas till finansiering av folkhälsoverksamhet
enligt antagen folkhälsoplan/verksamhetsplan.
För att öka möjligheterna att utveckla tidiga och förebyggande insatser föreslår folkhälsorådets ledningsgrupp kommunstyrelsen att avsätta 356 115 kronor årligen, motsvarande 15
kronor per invånare, från och med år 2013 att disponeras av folkhälsorådet för folkhälsoinsatser.
Behandling på sammanträdet

Therese Weckström (S), Christer Dalvik (MAP) och Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2012-05-28, Utveckling av hälsofrämjande insatser genom Folkhälsorådet i Mariestad.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 245

KS 2012/0090

Betalningsansvar för politikerarvoden i miljö- och byggnadsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott förutsätter att Töreboda kommun och Gullspångs
kommun betalar ersättning till sina respektive ledamöter och ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden i enlighet med gällande lagstiftning.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att begära ersättning
från Töreboda kommun och Gullspångs kommun för utbetalade arvoden från det att
den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden startade i januari år 2008.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att hänskjuta frågan om vem som ska betala för
ersättning till ledamöterna i Miljö- och byggnadsnämnden till MTG Styrgrupp. Miljö- och
byggnadsnämndens bedömning är att resp. kommun ska betala ersättning till de ledamöter
som kommunen valt till att sitta i Miljö- och byggnadsnämnden.
Den gemensamma nämnden är formellt en nämnd i Mariestads kommun. I kommunallagen
(4 kap. 15a§) framgår att förtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till ersättning av
den kommun som har valt dem.
Arvodesfrågorna har inte reglerats i gällande avtal, utan tidigare års kostnader har betalts av
den gemensamma nämnden. Det handlar om i storleksordningen 200 tkr årligen som inte
debiterats Töreboda och Gullspångs kommuner. Kostnaderna för år 2011 var 161200 kronor för Töreboda kommun och 74 680 kronor för Gullspångs kommun.
Det finns inga uppgifter i de utredningar som gjorts inför sammanslagningen av den gemensamma nämnden och förvaltningen den 1 januari 2009 som tagit ställning till hur
arvodena skulle hanteras för nämndens ledamöter. Däremot gäller kommunallagens 4 kap §
15a sedan 1997. Uppenbarligen har denna reglering förbisetts i samband med arbetet med
utredningen av den gemensamma nämnden.
Behandling på sammanträdet

Therese Weckström (S) och Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av miljö- och byggnadschefen Lars Sylvén 2012-05-28, Information om
bakgrunden till begäran om utredning av betalningsansvaret för politikerarvoden i Miljöoch byggnadsnämnden.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Miljö- och byggnadsnämnden, Kommunchef Lars Arvidsson
Töreboda kommun, Gullspångs kommun
Justerandes signatur
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Ksau § 246

KS 2012/0140

Kommunstyrelsens centrala medel om 25 miljoner kr
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden får avropa medel från kommunstyrelsens centrala medel med maximalt 7 861 tkr för de strukturella förändringar som
kommunfullmäktige godkände 2012-05-28.
Bakgrund

I budget för år 2012 finns 25 miljoner kronor avsatta under rubriken kommunstyrelsens
centralt avsatta medel. I budgetkommentaren framgår att denna centrala buffert ska användas till:
-

Ökande pensionskostnader och inbetalning av pensionsskuld

-

Prognososäkerhet beträffande skatt och utjämningsbidrag

-

Medel till strukturförändringar och politiska satsningar

Ekonomichefen informerar på sammanträdet om vilka poster som redan är beslutade och
hur mycket som återstår av bufferten. Ekonomichefen föreslår även att barn- och utbildningsnämnden får avropa medel från bufferten med maximalt 7,8 miljoner kr för de strukturella förändringar som kommunfullmäktige godkände 2012-05-28.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2012-05-26, Kommunstyrelsens centrala
medel (buffert) på 25 miljoner kr.
Sammanställning över kommunstyrelsens centrala medel.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Barn- och utbildningsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 247

KS 2010/0248

Medfinansiering av fiberutbyggnad mellan Sjötorp och Lyrestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun lämnar en förlustgaranti för utbyggnaden av en fiberförbindelse mellan Sjötorp och Lyrestad (etapp 2) under de första fem åren
enligt de förutsättningar som beskrivs av MTEAB.
Förlusten kan maximalt uppgå till 312 tkr och minimalt till 62 tkr
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2011 att medfinansiera etapp 1 av utbyggnaden av en fiberförbindelse mellan Lyrestad och Tåtorp. Etapp 1 innefattade en utbyggnad mellan Lyrestad
och Töreboda. Kommunstyrelsens beslut innebar att Mariestads kommun medfinansierar
hälften av de kostnader som inte kan täckas inom projektet under de fem första verksamhetsåren enligt de förutsättningar som beskrivs av MTEAB. Förlusten kan maximalt uppgå
till 925 tkr och minimalt till 185 tkr. I beslutet uttalade kommunen även en viljeinriktning
att bygga etapp två senast under 2013.
I samband med upphandling av entreprenör för etapp 1 valde bolaget att ta in ett optionspris på etapp 2, en förbindelse mellan Sjötorp och Lyrestad. Optionspriset gäller för beställning senast under juni 2012. En samordnad beställning av båda etapperna innebär att produktionskostnaden minskar med c:a 850 tkr. jämfört med beräknad nivå i förprojekteringen.
Det innebär även att behovet av förlusttäckning är något lägre.
Styrelsen i MTEAB behandlade ärende i maj 2012 och avser att bevilja tilläggsinvesteringen
på mötet i juni under förutsättning att Mariestads kommun går in med en likartad förlusttäckningsgaranti som för etapp 1. Med de kontrakterade förbindelser/tjänster bolaget har
idag kommer etapp 2 förbindelsen inledningsvis att ha ett negativt driftresultat men redan år
två kan förbindelsen hamna nära ett positivt resultat.
Förlusttäckningen från Mariestads kommun kan maximalt uppgå till 312 tkr och minimalt
till 62 tkr under en 5 års period. Det sannolika utfallet under perioden kan bedömas till
125 tkr eller 25 tkr/år.
Med byggnation av etapp 2 har Mariestad kommun uppfyllt sina utfästelser mot Göta kanalbolag AB för att utveckla turism och tillgänglighet längs kanalen med modern informationsteknik. Denna byggnation, tillsammans med övriga stomnätsutbyggnader som MTEAB
för närvarande utför, innebär att kommunen närmar sig målet att nå huvuddelen av de större kransorterna med det kommunala fibernätet och därmed även erbjuda större möjligheter
för att skapa accesspunkter på landsbygden mot lokala byalag m.m.
MTEAB föreslår därför att Mariestads kommun beslutar att förlusttäcka utbyggnaden av
fiberförbindelsen mellan Lyrestad och Sjötorp (etapp 2).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 247 (forts.)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottet beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Rolf Åkesson, VD för MTEAB 2012-05-23, Medfinansiering av fiberutbyggnad, S101, mellan Sjötorp och Lyrestad.
Karta över det aktuella området.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Rolf Åkesson, VD för MTEAB)

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-06-07

Sida 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 248

KS 2012/0202

Begäran om avgångsersättning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsuskott beviljar Christer Dalvik (MAP) avgångsersättning enligt
gällande regler i ”Pensionsbestämmelser för förtoendevalda”.
Bakgrund

Christer Dalvik har i samband med att han avgick som kommunalråd begärt avgångsersättning.
Reglerna om avgångsersättning finns i ”Bestämmelser om pensions- och avgångsersättning
för förtroendevalda” (PBF), och antogs av Mariestads kommun 2002-09-23 (Kf § 82/02).
Ersättningen utgår i 12 månader med 80 procent av tidigare arvode, totalt ca 300 tkr. Personalchefen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Christer Dalvik (MAP) avgångsersättning enligt gällande regler i ”Pensionsbestämmelser för förtroendevalda”.
Underlag för beslut

Begäran om avgångsersättning från Christer Dalvik (MAP).
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson och personalchef Stefan Wallenå, 201206-07, Avgångsersättning – begäran om
______________________________________________________

Christer Dalvik
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson
Kommunchef Lars Arvidsson
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 249

Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunalförbundet Skaraborg

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från kommunalförbundet Skaraborgs möte
2012-06-01 där man bland annat behandlade ärendena Gymnasium Skaraborg, Gryning
vård och Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
______________________________________________________

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med Biosfärområdet Vänerskärgården
med Kinnekulle 2012-06-04. Vid mötet deltog även representanter för Lidköpings och Götene kommun.
______________________________________________________

Dialogmöte

Christer Dalvik (MAP) rapporterade från dialogmöte i Skövde med inriktning på hälsovård.
______________________________________________________

Vänerns vattenreglering

Christer Dalvik (MAP) rapporterade från möte med Vänerns vattenreglering i Vänersborg.
______________________________________________________

Folkhälsorådet

Christer Dalvik (MAP) rapporterar från möte på Sahlgrenska akademin i Uddevalla
______________________________________________________

Dialogmöte med Skövde kommun

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från dialogmöte med kommunstyrelsens ordförande i
Skövde kommun 2012-05-28. Vid mötet deltog även kommunstyrelsens vice ordförande
Marianne Kjellquist (S).
______________________________________________________

Safe Community

Christer Dalvik (MAP) rapporterade från möte med Safe Community i Skövde.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ola Blomberg
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