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Kommunstyrelsen
Ks § 80

KS 2012/0121

Riktlinjer för användning av sociala medier i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för användning av sociala medier i Mariestads kommun.
Bakgrund

Mot bakgrund av att användandet av sociala medier ökat har informationsenheten uppmärksammat ett behov av att skapa riktlinjer för hur Mariestads kommun ska arbeta med
och förhålla sig till sociala medier.
Det upprättade förslaget till riktlinjer tydliggör både syftet med att närvara i sociala medier
samt de krav som det ställer på organisationen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek 2012-03-23, Riktlinjer för användning av sociala medier i Mariestads kommun.
Förslag till riktlinjer för användning av sociala medier, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Informationschef Christina Herthnek)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 81

KS 2012/0093

Återtagande av beslut att införa lagen om valfrihetssystem (LOV)
inom äldreomsorgen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att invänta eventuellt beslut avseende upphandling av delar av hemtjänsten som en del av ”åtgärdspaketet”.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-25 att införa lagen om valfrihetssystem (LOV)
inom äldreomsorgen i Mariestads kommuns. Enligt kommunallagen 3 kap. 16 § ges kommunen rätt att, efter beslut av fullmäktige, överlämna vården/omsorgen av kommunal angelägenhet till annan. Huvudansvaret för omsorgen fråntas dock inte kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 om ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i
Mariestads kommun”. Detta ”åtgärdspaket” innefattade bl.a. att två tredjedelar av äldreomsorgen i Mariestads kommun ska läggas ut på entreprenad. Upphandlingen av entreprenörer
ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Socialnämnden beslutade 2012-03-06 att föreslå kommunfullmäktige att återta beslutet om
införandet av lagen om valfrihetssystemet (LOV) inom äldreomsorgen som togs i januari
2010. Socialnämnden beslutade vidare att, i avvaktan på beslut från kommunfullmäktige,
tillfälligt stänga ansökningsmöjligheten för presumtiva utförare.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet förslog att kommunfullmäktige skulle återta beslut § 6/2010 om att införa
lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen i Mariestads kommun.
Behandling på kommunstyrelsen

Rune Skogsberg (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för att invänta eventuellt beslut avseende upphandling av delar av hemtjänsten som en del av ”åtgärdspaketet”.
Marianne Kjellquist (S), Björn Fagerlund (M) samt Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker
Skogsbergs (C) yrkande.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp Skogsbergs (C) förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2012-03-06 § 34, Lagen om valfrihetssystem (LOV) –
borttagande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-10

Sida 3

Kommunstyrelsen
Ks § 81 (forts.)

Skrivelse upprättad av utvecklare Katrin Jedselius 2012-02-20, Lagen om valfrihetssystem,
borttagande.
Skrivelse upprättad av utvecklare Katrin Jedselius 2012-02-21, Lagen om valfrihetssystem,
LOV.
______________________________________________________
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KS 2012/0091

Begäran om medel för kostnader i samband med besparingar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå socialnämndens begäran om medel som kompensation för
uteblivna besparingar i verksamheten.
Motiveringen till beslutet är att det åligger nämnden att genomföra alternativa besparingar om
redan beslutade besparingar inte ger önskvärt resultat.
Bakgrund

Socialnämnden beslutade i juli 2011 att förändra i korttidsverksamheten inom äldreomsorgen.
Besparingen skulle nå full effekt från och med januari 2012. Detta har dock inte varit möjligt att
genomföra.
Inledningsvis var planen att ingen av de boende skulle behöva flytta samt att korttidsverksamheten skulle fördelas ut på två boenden. Då detta har dragit ut på tiden har socialförvaltningen
beslutat att införa korttidsverksamhet på samtliga äldreboenden. Förvaltningen räknar med att
strukturförändring inom verksamheten ska vara genomförd innan april månads utgång. Kolarebackens korttidslokaler kommer därmed att stå tomma från och med maj månad 2012.

Socialnämnden beslutade 2012-03-06 att äska en miljon kronor från kommunstyrelsen för
kostnader i samband med besparingar för Kolarebacken.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Rune Skogsberg (C) samt Björn Fagerlund tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2012-03-06, Finansiering av kostnader i samband med
besparing för Kolarebacken.
Skrivelse upprättad av avdelningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg samt ekonom Annica
Olsson 2012-02-28, Finansiering av kostnader i samband med besparing Kolarebacken.
______________________________________________________

Socialnämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
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KS 2012/0042

Medborgarförslag om inköp av hjärtstartare till Sjötorp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund

Arvo Vikström har lämnat in ett medborgarförslag i vilket han föreslår att Mariestads kommun ska anslå 15 tkr för att köpa in en hjärtstartare som ska placeras i Sjötorp. Medborgarförslaget framhåller att Sjötorp årligen besöks av 40-50 000 turister och att en centralt placerad hjärtstartare är ett utmärkt sätt att rädda liv.
Planeringschefen samt turismutvecklaren framhåller i ett yttrande över medborgarförslaget
att Mariestads kommun har ett flertal hjärtstartare som är placerade i kommunens lokaler,
t.ex. stadshuset, teatern och skolor. Turistbyrån i Sjötorp, som är en kommunal verksamhet,
har öppet på högsäsong från midsommar till i mitten av augusti. Den begränsade öppentiden motiverar inte hjärtstartarens placering i turistbyrån. På flera platser i Mariestad har privata näringsidkare själva finansierat inköp av hjärtstartare. Ett anslag från Mariestads kommun enligt önskemålet i medborgarförslaget skulle innebära att kommunen måste ta ett helhetsgrepp över andra strategiska placeringar för hjärtstartare i hela kommunen.
Planeringschefen samt turismutvecklaren föreslår därför att medborgarförslaget avslås. vidare föreslås att Sjötorps Samhällsförening tillsammans med övriga lokala föreningar och näringsidkare köper in en hjärtstartare.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) framhåller i ett yttrande över medborgarförslaget
att inköp av en hjärtstartare är ett positivt förslag då fler liv kan räddas om någon i omgivningen ingriper snabbt vid hjärtstopp. Chansen att överleva ökar om hjärt- och lungräddning påbörjas snabbt. MAS:en framhåller även att den som köper hjärtstartaren har ett ansvar att sköta apparaten så att den är funktionsduglig. Ansvaret innefattar även att de personer som ska använda hjärtstartaren har tillräckliga kunskaper.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska föreslår därför att medborgarförslaget avslås med hänsyn
till det ansvar som följer vid användandet av hjärtstartaren så som kunskap och utbildning.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Rune Skogsberg (C) samt Marianne Kjellquist (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
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Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Arvo Vikström om att Mariestads kommun ska anslå 15 tkr för att
köpa in en hjärtstartare som ska placeras i Sjötorp.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt turismutvecklare Anna Söderman 2012-03-19, Medborgarförslag om hjärtstartare till Sjötorp.
Skrivelse upprättad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson 2012-03-27,
Yttrande i ärendet: Medborgarförslag om inköp av hjärtstarter till Sjötorp.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Arvo Vikström)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Turismutvecklare Anna Söderman)
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson)
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KS 2012/0123

Igångsättningstillstånd för nybyggnation av trädgårdsmästeri i
Gärdesparken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna igångsättningstillstånd för nybyggnad av ett trädgårdsmästeri i Gärdesparken. Kostnaden för projektet beräknas att uppgå till 17 500 tkr.
Igångsättningstillståndet förutsätter att ytterligare investeringsanslag om 10 000 tkr beviljas i
budget för år 2013 samt att förslaget till hyresavtal med Göteborgs universitet godkänns.
För att finansiera projektets driftskostnader gäller, utöver intäkter från Göteborgs universitet, att Mariestads kommun anslår 554 tkr i budget för år 2013 för tekniska förvaltningens
fastighetsavdelning samt 215 tkr i budget för år 2013 för tekniska förvaltningens gatuavdelning.
Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska förvaltningen, i samråd med verksamhetsföreträdare, upprättat ett förfrågningsunderlag och infodrat anbud för nybyggnad av ett trädgårdsmästeri i Gärdesparken.
Nybyggnationen av trädgårdsmästeriet innebär att samtliga planerade byggnader i Gärdesparken kommer att vara uppförda. Det arbete som återstår i Gärdesparken är att flytta
tennisbanorna samt bro- och parkanläggningsarbete för att omvandla Gärdesparken till utbildningsområde och besöksmål.
Två anbud har inkommit och entreprenör för nybyggnad av trädgårdsmästeriet kommer att
antas av tekniska nämnden, med förbehåll att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd.
Den totala projektkostnaden beräknas uppgå till 17 500 tkr. Kostnaden fördelar sig med
13 200 tkr på byggnaderna, 1 500 tkr för universitetets maranläggningar samt 2 800 tkr för
besöksmål Mariestad. För att finansiera investeringen förutsätts att ytterligare 10 000 tkr beviljas i budget för år 2013 enligt upprättad finansieringsplan.
Driftskostnaderna för trädgårdsmästeriet täcks genom hyresintäkter från Göteborgs universitet samt ny internhyra och anslag för ökade kapitalkostnader för Mariestads kommun. Hyreskostnaden för trädgårdsmästeriet, med 50 års avskrivning och 4,5 procents internränta
uppgår till 1 055 tkr/år vara Göteborgs universitet betalar 30 procent år ett och 70 procent
år tio.
I samband med uppförandet av trädgårdsmästeriet görs omfattande markarbeten för utbildningsbehov och för besöksmål. Markarbetena för universitetets finansieras genom anslag
från universitetets budget. Markarbetena för besöksmålet finansieras genom anslag i tekniska förvaltningens driftbudget år 2013 med 215 tkr.
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På samma sätt som för murgården tecknas ett avtal med Göteborgs universitet som innebär
att universitetet betalar 30 procent av driftskostnaderna år ett och därefter med en trappstegshöjning under tio år betalar 70 procent år tio.
Avtalstiden är tio år med nio månaders uppsägning och tre års förlängning. Med planerad
byggstart i maj 2012 beräknas avtalet att börja löpa från och med 2013-04-01.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Åsa Olsson (V) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2012-03-27, Nybyggnad av trädgårdsmästeri i Gärdesparken – Igångsättningstillstånd.
Sammanställning över drift- och investeringskostnader för byggnader och anläggningar i
Gärdesparken.
Förslag till hyreskontrakt för trädgårdsmästeriet.
______________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson
Tekniska nämnden
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KS 2011/0084

Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
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 1.
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterade informationen och överlämnade uppföljningen
till kommunstyrelsen.
Underlag för beslut

Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 1.
______________________________________________________

Förvaltningschefen kommunledningskontoret Maria Vaziri
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KS 2012/0098

Ansökan om kommunal borgen från Mariestad Töreboda Energi AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja borgen om 20 miljoner kr till Mariestad Töreboda
Energi AB.
Linnéa Wall (S), Sven-Inge Eriksson (KD) samt Björn Fagerlund (M) anmäler jäv och deltar
inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB) har inkommit med en anhållan om att Mariestads kommun ska bevilja bolaget ytterligare kommunal borgen om 20 miljoner kr.
MTEAB har genomfört stora investeringar de senaste åren och deras totala låneskuld uppgår till ca 265 miljoner kr. Utöver lån mot pantbrev och borgen har bolaget även nyttjat ca
30 miljoner kr på det gemensamma koncernkontot.
Enligt kommunens regler kan borgen beviljas till kommunägda bolag för lån till investeringar. Kommunens totala borgensåtaganden för MTEAB är i dagsläget 135 miljoner kr. Innan
beslut om borgen ska en riskbedömning göras utifrån eventuella risker för kommunens ekonomi. Ekonomichefens bedömning är att det inte innebär någon ökad risk för kommunen
att bevilja den begärda borgen eftersom MTEAB är ett stabilt välskött kommunalt bolag.
Koncernkrediten på 70 miljoner kr är avsedd för tillfällig hjälp med likviditeten - inte för att
finansiera långsiktiga investeringar. MTEAB använder i dagsläget nästan halva den gemensamma krediten vilket ekonomichefen anser är för högt. Ekonomichefen anser att det är
bättre om MTEAB istället lånar upp externt vilket kräver kommunal borgen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse från Rolf Åkesson, VD för Mariestad Töreboda Energi AB 2012-03-14, Ansökan
om kommunal borgen.
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Skrivelse av ekonomichef Maria Vaziri 2012-04-10, Ansökan om kommunal borgen
MTEAB.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Mariestad Töreboda Energi AB, Rolf Åkesson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
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KS 2011/0307

Revidering av kommunfullmäktiges reglemente samt ändring av
tidigare beslut om utökad interpellations- och frågerätt
_______________________________________________________________
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar om ny arbetsordning i enlighet med presidiets förslag.
2. Kommunfullmäktige upphäver beslutet den 16 juni 2003 (KF § 69/03) om ökad rätt att
ställa interpellationer och frågor till ordförande, vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens och övriga nämnders utskott.
Bakgrund

Kommunfullmäktiges presidium har gjort en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning och föreslår nu en revidering av arbetsordningen. Förslagen till ändringar är huvudsakligen av redaktionell natur. Ändringarna har markerats
med rött i förslaget.
Den 16 juni 2003 (KF § 69/03) utökade kommunfullmäktige rätten att ställa interpellationer
och frågor även till ordföranden samt förste och andre vice ordförande i utskott. Förslaget
innebär att beslutet, i den delen, upphävs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-04-12 att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2012-04-26 samt att stadsjuristen ska närvara och informera då ärendet handläggs av arbetsutskottet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2012-03-27, Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning m.m.
Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.
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Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2003-06-16 § 69, Motion om utökad interpellationsrätt i kommunfullmäktige.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
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KS 2012/0027

Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2011
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöterna i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Marianne Kjellquist (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med lagen
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är kommunerna
Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra
Götalandsregionen.
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2011. Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed och tillämpliga delar
av lagen om kommunal redovisning.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Årsrapport 2011 Framtidsspåret.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-10

Kommunstyrelsen
Ks § 88 (forts.)

Revisionsberättelse för år 2011 avseende samordningsförbundet Norra Skaraborg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Samordningsförbundet Norra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 89

KS 2012/0140

Begäran om medel för anpassning av antalet anställda inom
barn- och utbildningsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden inte tvingas vidta åtgärder i
verksamheten under innevarande år med anledning av de kostnader som föranleds av en nödvändig anpassning av antalet anställda, främst på Vadsbogymnasiet och komvux, dock maximalt
7 861 tkr.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2012-03-21att ge förvaltningschefen i uppdrag att
sammanställa en skrivelse till kommunstyrelsen med ett äskande om medel till kostnader för
strukturomställning av personal, främst på Vadsbogymnasiet och komvux. I skrivelsen skulle barn- och utbildningschefen beskriva de konsekvenser och kostnader som blir konsekvensen om övertaligheten inte hanteras genom avtalspensioner och avgångsvederlag. Barnoch utbildningschefen har upprättat en skrivelse till kommunstyrelsen enligt uppdrag.
Vadsbogymnasiets ekonomiska resultat för år 2011 visade ett kostnadsöverskridande om
7 600 tkr. Åtgärder för att anpassa organisationen har vidtagits. I ett första skede minskas
personalstyrkan genom pensionsavgångar som inte återbesätts. Dessutom avslutas ett antal
visstidsanställningar från augusti 2012. Dessa åtgärder minskar personalstyrkan med tio
tjänster, till en minskad kostnad av 5 000 tkr på årsbasis. För att uppnå en budget i balans
finns behov av att reducera med ytterligare tio tjänster.
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en intresseförfrågan för avtalspension
och avgångsvederlag. Vidare har en utredning av tjänstebehovet ht-12 på Vadsbogymnasiet
genomförts. Vid en analys av de önskemål om pensionslösningar som inkommit, kopplat till
den övertalighet som framräknats, visar det sig att stora delar av övertaligheten kan lösas
genom avtalspension alternativt avgångsvederlag. Förvaltningen har dessutom ordinarie
pensionsavgångar inom den närmaste treårsperioden inom de behörigheter som blir berörda. För att undvika uppsägningar och underlätta en generationsväxling är det av stor vikt att
behålla yngre medarbetare samtidigt som äldre medarbetare fasas ut genom naturlig avgång.
Med en sådan lösning kan ett uppsägningsförfarande med långdragen förhandlingsprocess
undvikas. För att kunna genomföra en organisationsförändring på Vadsbogymnasiet krävs
ett engångsbelopp för år 2012 om 3 761 tkr. Motsvarande lösning på grundskolan och för
övrig personal inom förvaltningen beräknas kostnad ca 4 100 tkr. Hela strukturförändringen
omfattar en minskning av totalt 29 tjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen till en
kostnad av totalt 7 861 tkr år 2012.
En beräkning av kostnaderna för ett traditionellt uppsägningsförfarande har gjorts. Beräkningen innefattar bl.a. kostnader för uppsägningstid, samverkansarbete, lagstadgade rättigheter för den uppsagde, omplaceringsutredningar och minskad produktivitet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-10

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 89 (forts.)

Vissa av de uppräknade parametrarna är svåra att uppskatta. Av den anledningen har beräkningarna gjorts utifrån minsta tänkbara kostnad. Nedanstående redovisning bygger på att 19
av de 29 personerna sägs upp.
Processkostnader (facklig samverkan mm) inför uppsägning

1 849 tkr

Lönekostnader under uppsägningstiden

4 082 tkr

Kostnader kopplade till omställningsavtalet

1 739 tkr

Total kostnad

7 670 tkr

Skillnaden i kostnader för en ”pensionslösning” jämfört med ett uppsägningsförfarande är
små. Det är viktigt att kommunen kan behålla och utveckla bilden som en ansvarsfull och
attraktiv arbetsgivare. Genom förslaget säkras kompetens och kontinuitet genom att behålla
unga, i annat fall övertalig personal. Den goodwill som härigenom skapas ökar chanserna att
få kompetent och behörig personal vid framtida rekryteringar.
Barn- och utbildningschefen föreslår att:


Kommunstyrelsen beviljar medel till strukturförändringar inom Vadsbogymnasiet,
komvux och grundskolan till en kostnad av 7 861 tkr för år 2012 .



Kommunstyrelsen beviljar ett tillfälligt ramtillskott om 1 200 tkr i budget år 2013 för
generationsväxling.



Kommunstyrelsen beviljar ett tillfälligt ramtillskott på 500 tkr i budget år 2014 för generationsväxling.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Rune Skogsberg (C) samt Åsa Olsson (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Tommy Olsson 2012-03-29, Äskande av
bidrag till strukturförändringar inom Vadsbogymnasiet och grundskolan 2012.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 § 39, Äskande av medel
till strukturomställning av personal.

Justerandes signatur
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Ekonomiskt underlag för strukturförändringar vid Vadsboskolan och komvux.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri, Ekonom Jonas Eriksson)
(Ekonom Ulf Jansson, Barn- och utbildningschef Tommy Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 90

KS 2011/0349

Taxa och ordningsföreskrifter för torghandeln i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till tekniska nämnden för komplettering
av beslutsunderlaget.
Bakgrund

För att öka tillgängligheten har riksdagen beslutat att enkelt avhjälpta hinder ska tas bort
från den offentliga miljön senast år 2010. Mot bakgrund av detta föreslår tekniska förvaltningen att torghandeln utformas efter det rutsystem som finns på Nya Torget. Tanken är att
de längsgående granitplattorna som utgör rutsystemet ska ge synskadade bättre information.
Tekniska förvaltningen föreslår även att taxan för torgplatserna bör höjas för att en vinst
ska kunna tas ut på verksamheten.
Torghandeln på Nya torget bedrivs på onsdagar och lördagar. En bättre utformning av
torghandeln är viktigt för att främja handeln på torget. I dagsläget kan de tillfälliga försäljningsplatserna utgöra en barriär och de fasta platserna ger inte kunderna den tillgänglighet
som riksdagen beslutat avseende enkelt avhjälpta hinder. Enligt tekniska förvaltningen måste nya torget öppnas och synas för att ge en inbjudande atmosfär.
Tekniska förvaltningen föreslår även en revidering av de lokala föreskrifterna för torghandeln.
Tekniska nämnden beslutade 2012-03-27 föreslå kommunfullmäktige att:


-

Taxans högsta belopp för fast torgplats kan uppgå till 5 000 kronor/år exklusive moms
och ruta och att taxans högsta belopp för en tillfällig torgplats ska vara 500 kronor/dag
inklusive moms.

-

Fastställa placering av de fasta och tillfälliga torgplatserna enligt bilagd karta.

-

Godkänna de föreslagna lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln.

-

Ge tekniska nämnden delegation att utforma detaljbestämmelser för torghandeln.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslog att:
-

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för en försäljningsplats på nya torget ska uppgå
till 5 000 kr/år och ruta. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

-

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för en tillfällig torgplats ska uppgå till 500 kr/dag.

-

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa placeringen av fasta och tillfälliga torgplatser
enligt upprättat förslag

-

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till revidering av ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 90 (forts.)
Behandling på kommunstyrelsen

Evert Eklind (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till tekniska nämnden för komplettering av beslutsunderlaget.
Sture Pettersson (S), Sven-Inge Eriksson (KD) samt Åsa Olsson (V) tillstyrker Eklinds
(MAP) yrkande.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp Eklinds (MAP) yrkande för beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-03-27 § 49, Torghandeln i Mariestad.
Skrivelse upprättad av trafikutredare Eva Berdenius samt gatuchef Matz Hasselbom 201203-15, Torghandeln i Mariestad.
Förslag reviderade Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.
Förslag till Avgifter för de allmänna försäljningsplatserna.
Karta gällande ny placering av fasta och tillfälliga torgplatser samt loppisplatser.
______________________________________________________

Tekniska nämnden
Gatuchef Matz Hasselbom
Trafikutredare Eva Berdenius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 91

KS 2012/0135

Begäran om medel för inköp av nyckelsystem i hemtjänsten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens driftbudget med 1 600 tkr för inköp
av ett nytt nyckelsystem inom hemtjänsten. Medel tas från kommunstyrelsens ekonomiska
buffert för år 2012.
Bakgrund

Hemtjänsten är en verksamhet som omfattar ca 800 personer i kommunen. Till samtliga av
dessa erhåller kommunen minst två nycklar för att kunna komma in i den enskildes hem vid
beviljade besök.
Nyckelhanteringen är omständlig och kräver nogsam hantering för att inte slarva bort eller
blanda ihop enskildas nycklar. Hanteringen av nycklarna tar mycket tid i anspråk, inte minst
under de perioder på dygnet då bemanningen är låg och tjänstgörande personal har ansvar
för hemtjänstinsatserna i hela kommunen.
Det finns många nyckelhanteringssystem på marknaden som skulle underlätta och effektivisera hemtjänsten samt minska risken för hopblandande och borttappade nycklar. Socialförvaltningen framhåller att de vill arbeta vidare med utredning av ett nyckelhanteringssystem
som känns tryggt för den enskilde och effektiviserar hemtjänstens arbete.
Socialförvaltningen framhåller vidare att en effektivare nyckelhantering innebär en minskad
personalkostnad. Socialförvaltningen beräknar att kostnaderna minskar med totalt 900
tkr/år. För år 2012 skulle kostnadsminskningen uppgå till ca 300 tkr under förutsättning att
upphandlingen är klar och systemet kan starta 2012-09-01.
Socialnämnden beslutade 2012-03-27 att begära medel hos kommunstyrelsen för att kunna
köpa in ett nyckelsystem. Systemet beräknas kosta ca 1 600 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta att utöka investeringsutrymmet för socialnämnden med 1 600 tkr för inköp av ett nytt nyckelsystem inom hemtjänsten.
Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens driftbudget med 1 600 tkr för inköp av ett nytt nyckelsystem inom hemtjänsten. Medel tas från
kommunstyrelsens ekonomiska buffert för år 2012.
Emelie Olsson (V) tillstyrker Fagerlunds (M) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 91 (forts.)

Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp Fagerlunds (M) yrkande för beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avdelningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg 2012-03-13, Effektivare nyckelhantering i hemtjänsten.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2012-03-27 § 49, Effektivare nyckelhantering i hemtjänsten.
Skrivelse upprättad av avdelningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg 2012-05-02, Ekonomiskt underlag för inköp av nyckelhanteringssystem
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Socialnämnden)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Ekonom Annica Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 92

KS 2012/0131

Gallring av s.k. typårgångar av verifikationer
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen, tillika arkivmyndigheten, beslutar att gallring får ske av typårgångar 1975
och 1985.
Bakgrund

I centralarkivet i Mariestads kommun har så kallade typårgångar av verifikationer bevarats.
Typårgångarna är verifikationer från åren 1971, 1975, 1980, 1985, 1990 samt år 2000. Skälet
till att spara dessa är att bevara räkenskapsmaterial från kommunens ekonomiska verksamhet för framtida forskning. Det finns inget tvingande i detta urvalsbevarande.
Mot bakgrund av att det är platsbrist i centralarkivet föreslår kommunarkivarien att årgångarna 1975 och 1985, totalt 358 volymer, gallras. Genom gallringsåtgärden frigörs ca 24
hyllmeter i centralarkivet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av kommunarkivarie Jan Christer Wahlbäck 2012-04-10, Förslag till gallring av s.k. typårgångar av verifikationer.
______________________________________________________

Kommunarkivarie Jan Christer Wahlbäck

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-10

Sida 24

Kommunstyrelsen
Ks § 93

KS 2012/130

Fråga om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra
Skaraborg år 2011
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Christer Dalvik (MAP) samt Björn Fagerlund (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
och beslut. I enlighet med § 14 i kommunstyrelsens reglemente träder Rune Skogsberg (C) in
som ordförande i detta ärende.
Bakgrund

Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för år
2011. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar även för
att det finns en tillräcklig intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige.
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den interna kontrollen bedöms varit
tillräcklig. Revisorerna tillstyrker därför att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på kommunstyrelsen

Bengt Erik Askerlund (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp Askerlunds (MP) yrkande för beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Årsredovisning 2011 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Granskningsrapport upprättad av pwc 2012-03-20, Kommunalförbundet Räddningstjänst
Östra Skaraborg.

Justerandes signatur
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Revisorerna, Revisionsberättelse
förår 2011.
Protokollsutdrag från direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2012-03-22 § 21,
Revisionsberättelse och granskningsrapport över Årsredovisningen 2011.
Protokollsutdrag från direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2012-03-22 § 22,
Årsredovisning 2011.
_____________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2012/0052

Tekniska nämndens mål för 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen besluta att avvakta fram till hösten med att besluta om visionsmål för
tekniska nämnden år 2013.
Bakgrund

Visionsmålen för tekniska nämnden beslutas av kommunstyrelsen då tekniska nämnden är
en s.k. utförandenämnd, d.v.s. att nämnden arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har utarbetat en ny rutin för att höja kvaliteten i målarbetet. Den
innebär bl.a. ökad tydlighet i ansvar och instruktioner samt ökad dialog mellan politik och
förvaltning. Nämndsbeslut sker först efter att förslaget godkänts av en tjänstemannaberedning som ska säkerställa att målen uppfyller kommunfullmäktiges krav på att målen ska vara
s.k. SMARTa mål. (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta).
Enligt tidplanen för målarbetet skulle förvaltningarna utarbetat förslag på nämndsmål till
den 2 mars. Nämndsbeslutet tas sedan i samband med budgetbesluten i april. Med anledning av vakanser inom tekniska förvaltningen har denna tidplan inte hållits. Förvaltningschefen för kommunledningskontoret föreslår därför att den tillträdande tekniska chefen får
i uppdrag att, i samråd med kommunledningskontoret, utarbetat visionsmål för tekniska
nämnden som beslutas i kommunstyrelsen i oktober/november månad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Åsa Olsson (V), Sven-Inge Eriksson (KD) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef Maria Vaziri 2012-04-17, Tekniska nämndens mål
för 2013
______________________________________________________

Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-10

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 95

Extra sammanträde med kommunstyrelsen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra ett extra sammanträde tisdagen den 5 juni klockan 14.00, Stadshuset sammanträdesrum Vänersalen.
______________________________________________________

Justerandes signatur
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Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 12 april 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 29 mars 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 12 april 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 26 april 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariestad Töreboda Energi AB

Protokoll från den 13 mars 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariestad Töreboda Energi AB

Protokoll från den 10 april 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 22 mars 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-05-10

Anslagsdatum

2012-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

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

Anslag tas ner

2012-06-07

___________________________________________________________________________________________________________

