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Kommunstyrelsen
Ks § 128

KS 2011/0290

Information: Förslag till framtida skolstruktur i Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-06-16 att genomföra en ny skollokalutredning som skulle innefatta en lokalöversyn för samtliga grundskolor F-6. Barn- och utbildningschefen fick i uppdrag att utse de deltagare som skulle ingå i utredningsarbetet.
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2011-10-19 presenterade
barn- och utbildningsförvaltningen två förslag till framtida skolstruktur. Arbetsutskottet
beslutade att genomföra ett extra sammanträde den 27 oktober för fortsatt behandling av
ärendet. Avsikten är att ärendet ska behandlas/beslutas av barn- och utbildningsnämnden
2011-11-10.
Barn- och utbildningschefen Tommy Olsson samt grundskolechef Hans Klingvall informerar om förslagen på kommunstyrelsens sammanträde.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
_____________________________________________________________

Barn- och utbildningschef Tommy Olsson
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Kommunstyrelsen
Ks § 129

KS 2010/0248

Medfinansiering av fiberutbyggnad
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar 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
2. Mariestads kommun uttalar en viljeinriktning att bygga etapp två senast under 2013.
Johan Abrahamsson (M) samt Björn Fagerlund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har inom ramen för MTG-samverkan genomfört en förstudie för en gemensam bredbandsutbyggnad i de tre kommunerna och blivit beviljade stödmedel för utbyggnaden ifrån Västra Götalandsregionen. Mariestad och
Töreboda kommun har i dagsläget aviserat att man inte kommer att göra den upphandling
som krävs för att genomföra utbyggnaden. Beviljade stödmedel från VGR ligger kvar till
och med 2013 om förutsättningarna för respektive kommun skulle förändras fram till dess.
Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB) som äger Stadsnät i Mariestad och Töreboda
har tittat på eventuella sträckor som kan ha ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar att genomföras utan stödmedel. Bolaget har främst tittat på sträckor där även lokala
byalagsföreningar anmält intresse för att få anslutning till sitt byalagsnät. En sådan möjlighet är en nybyggnation av fiberförbindelse mellan Lyrestad och Töreboda längs Göta kanal.
Genom utbyggnad av Stom & Accessnätet enligt denna modell är det möjligt att med små
medel fortsätta bygga anslutningsaccesser till aktuella Byalag.
MTEAB har varit i kontakt med Kanalbolaget för att diskutera en sådan förbindelse förlagd inom Kanalbolagets markområde. De har ställt sig positiv till förslaget och funnit goda
samordningsvinster för sin egen verksamhet med bl.a. slussning, broöppning och serviceplatser. Ett önskemål som framförts ifrån Kanalbolaget är att man vill se en plan för en utbyggnad som sträcker sig mellan Tåtorp till Sjötorp.
MTEAB har valt att dela upp hela den efterfrågade sträckan i tre etapper.
-

Etapp 1 Lyrestad – Töreboda

-

Etapp 2 Lyrestad – Sjötorp

-

Etapp 3 Töreboda – Tåtorp

Samtliga etapper beräknas kunna vara genomförda fram till 2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-11-03

4

Kommunstyrelsen
Ks § 129 (forts.)
MTEAB har gjort en projektering av sträckan Lyrestad – Töreboda (Etapp 1) för att beräkna investeringskostnader samt bedöma möjliga kommersiella nätintäkter inom aktuell
fibersträcka. Under första driftåret kommer förbindelsen att ge ett negativt resultat om
185 tkr.
Under de kommande fyra år kommer det negativa resultatet att minska i takt med att anslutningsgraden ökar. Om samtliga byalag i området som anmält intresse får nätanslutning
kommer förbindelsen att ge ett positivt resultat.
Under förutsättning att Mariestads och Töreboda kommuner kan lämna en förlusttäckning
har MTEAB ställt sig positivt till att genomföra utbyggnaden enligt etapp 1. Förlusten kan
enligt ovanstående förutsättningar under de första fem åren uppgå till maximalt 925 tkr och
minimalt till 185 tkr. Det sannolika utfallet under hela femårsperioden kan beräknas till totalt ca 325 tkr vilket motsvarar 65 tkr/år för båda kommunerna.
Förslaget har behandlats av MTEAB:s styrelse 2011-09-13 varvid styrelsen beslutade att
godkänna att slutförhandlingar inleds med Kanalbolaget. Beslutet gäller under förutsättning
att Mariestads och Töreboda kommuner gemensamt täcker rörelseförlusten på förbindelsen de första fem åren samt att kommunerna redovisar en viljeinriktning att även bygga ut
Kanalförbindelsen enligt Etapp två och tre.
MTEAB anhåller därför om att Mariestads och Töreboda kommuner beslutar att:
-

Respektive kommun förlusttäcker förbindelsen under de fem första verksamhetsåren enligt ovanstående förutsättningar. Bolagets bedömning är att förlusttäckningen borde fördelas efter nyttan för respektive delägare, vilket i detta fall bedöms till 50 procent vardera.

-

Mariestads kommun uttalar en viljeinriktning att även bygga Etapp 2 senast under 2013.

-

Töreboda kommun uttalar en viljeinriktning att även bygga Etapp 3 senast under 2013.

Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras. I andra hand yrkar Abrahamsson att kommunstyrelsen ska avslå det upprättade förslaget.
Åsa Olsson (V), Rune Skogsberg (C) samt Per Rosengren (V) tillstyrker arbetsutskottets
förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra frågan vid dagens sammanträde.
Ordförande Jens Söder (S) ställer arbetsutskottets förslag och Johan Abrahamssons (M)
avslagsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 129 (forts.)
Underlag för beslut
Skrivelse upprätta av Rolf Åkesson, VD för Mariestad Töreboda Energi AB 2011-09-20,
Medfinansiering av fiberutbyggnad S100.
_____________________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson
Mariestad Töreboda Energi AB, Rolf Åkesson, VD
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
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Kommunstyrelsen
Ks § 130

KS 2010/0241

Vindkraft Bångahagen – Inriktningsbeslut och planuppdrag
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna igångsättningstillstånd för projektering av förfrågningsunderlag för upphandling av vindkraft på Bångahagen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta medel i budget år 2011 för att täcka projekteringskostnaden som beräknas uppgå till ca 1 000 tkr.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ändra detaljplanen för Bångahagen för att möjliggöra
uppförande av vindkraftverk inom planområdet.
4. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en fördjupad studie över vindkraftens eventuella påverkan på stadsbilden och boendemiljön i
närliggande områden.
Kostnaderna för projektet ska delas mellan Mariestads kommun och Mariehus i förhållande till parternas del av installerad effekt vindkraft. Kommunstyrelsens beslut gäller under
förutsättning att Mariehus beslutar om delfinansiering och medverkan i projektet.
Bakgrund
Mariestads kommun, Mariehus och Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB) har diskuterat förutsättningarna för att uppföra tre stycken 2 MW vindkraftverk på Bångahagen. Avsikten är att elen från verken ska användas för egen förbrukning.
En förstudie genomfördes under 2010. Därefter har förstudien kompletterats med en geoteknisk undersökning, riskbedömning avseende deponigas, investeringskalkyl och en fördjupad bullerutredning för kombinationen av ljud från väg och vindkraft.
Egenproducerad el från vindkraft är befriad från energiskatt (28 öre/kWh) om elen används i den egna verksamheten. Det finns dock inga garantier för att detta system kommer
att finnas kvar över tid. Mot denna bakgrund redovisas investeringskalkylen i två versioner,
en med skattebefrielse och en utan skattebefrielse. Det ekonomiska resultatet, som är baserat på konsultens antaganden, ger ett överskott på 62 respektive 24 miljoner kronor/ vindkraftverk under avskrivningstiden. Kostnaden för att uppföra de tre vindkraftverken uppgår till ca 110 Mkr (kostnadsläge sept. 2011). Projekteringskostnaden inklusive detaljplanearbete beräknas uppgå till ca 1 Mkr.
Den genomförda bullerutredningen visar att det är möjligt att utifrån dagens bebyggelse
förlägga föreslagna vindkraftverk på Bångahagen utan att överskrida tillåtna ljudnivåer för
kringboende. Ett samrådsmöte för kringboende genomfördes i april 2011.
Nuvarande detaljplan medger inte att det uppförs vindkraftverk på Bångahagen.
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Kommunstyrelsen
Ks § 130 (forts.)
Tekniska förvaltningen och utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta att:
-

Lämna igångsättningstillstånd för projektering av förfrågningsunderlag för upphandling av vindkraft på Bångahagen.

-

Anvisa medel i budget 2011 för täckande av projekteringskostnaden som beräknas
uppgå till ca 1 000 000 kronor.

-

Kostnaderna för projektet delas mellan Mariestads kommun och Mariehus i förhållande till parternas del av installerad effekt vindkraft.

-

Ändra detaljplanen för Bångahagen för att möjliggöra uppförande av vindkraftverk
inom planområdet.

-

Ovanstående gäller under förutsättning att Mariehus beslutar om delfinansiering och
medverkan i projektet.

Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Johan Abrahamsson (M) yrkar att Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB) ska gå in som
ett tredje part i projektet.
Björn Fagerlund (M), Rune Skogsberg (C), Sven-Inge Eriksson (KD) samt Stig H. Johansson (FP) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande.
Åsa Olsson (V), Evert Eklind (MAP), Marianne Kjellqvist (S), Jens Söder (S), Tommy Pettersson Friberg (S), Therése Weckström (S), Nils Farken (MP) samt Per Rosengren (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag röstar ja. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt Johan
Abrahamssons (M) yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
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Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2011-09-14, Vindkraft på Bångahagen.
Förstudie Vindkraft Bångahagen, Uppdaterad 2011-03-22
Investeringskalkyler med och utan skattebefrielse
Tidplan Bångahagen Vindkraft 2011-09-05.
_____________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Planeringschef Kristofer Svensson
Ekonom Jonas Eriksson
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Kommunstyrelsen
Ks § 131

KS 2011/0067

Uthyrning alternativt försäljning av Torsö skola till Torsö friskola
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att förorda en försäljning av fastigheten utan option om
återköp. Om försäljning inte är aktuell ska Torsö friskola erbjudas möjlighet att hyra
fastigheten.
2. Kommunstyrelsen beslutar att köpeskilling alternativt hyra ska beräknas enligt de villkor som redovisats av tekniska förvaltningen.
Bakgrund
Representanter för Torsö friskola och tekniska förvaltningen har diskuterat hyra alternativt
köp av Torsö skola för kommande friskoleverksamhet.
Driftskostnaderna för Torsö skola uppgår till 720 tkr inklusive kapitalkostnader, men exklusive kostnader för vaktmästare och städning. Den totala ytan är 1294 m2 och det bokförda värdet 2011-08-31 är ca 2,9 mkr.
Alternativ hyra: Arbetsutskottet har i beslut 2011-06-08 ställt sig positiva till att hyra ut Torsö skola till Torsö friskola. Tekniska förvaltningen föreslår nu följande hyresvillkor:
Hyrd yta
Hyra
Avtalstid
Förlängning
Uppsägning
Index

1294 m2, hela byggnaden
720 000 kr/år
3 år
3 år
9 mån
80 %

Alternativ köp av fastigheten: Köpeskilling vid köptillfället ska vara aktuellt bokfört värde samt
lagfartskostnader och andra kostnader kopplade till köpet.
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
-

I första hand förorda en försäljning av fastigheten och i andra hand att fastigheten hyrs
ut till Torsö friskola.

-

Köpeskilling alternativt hyra beräknas enligt Tekniska förvaltningens förslag.

Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Rune Skogsberg (C) samt Stig H. Johansson (FP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerandes signatur
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Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-09-22, Torsö friskola, köp
eller hyra av Torsö skola
_____________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Ekonom Jonas Eriksson
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Ks § 132

KS 2011/0274

Förslag att inrätta en administrativ enhet med förvaltningsövergripande
ansvar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en administrativ enhet enligt förslag från kommunchefen och chefen för kommunledningskontoret.
Den administrativa enheten ska, utöver nuvarande uppdrag, arbeta kommunövergripande
för att tydliggöra, samordna, effektivisera och utveckla de gemensamma administrativa arbetsprocesserna samt kvalitetssäkra kommunens nämndsadministration.
Bakgrund
Kommunchefen och chefen för kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till att
inrätta en administrativ enhet. Enligt förslaget ersätts kommunkansliet av en administrativ
enhet med utökat uppdrag och utökade befogenheter. Enhetens uppdrag är att arbeta kommunövergripande för att tydliggöra, samordna, effektivisera och utveckla de gemensamma
administrativa arbetsprocesserna samt kvalitetssäkra kommunens nämndsadministration.
Den administrativa enheten ska innefatta nuvarande kanslifunktion (inklusive överförmyndarexpeditionen), arkiv samt vaktmästeri. Arbetsuppgifterna inom nuvarande kanslifunktion kommer att renodlas utifrån verksamhetens huvuduppdrag. Det innebär att vissa av
dagens arbetsuppgifter kommer att nedprioriteras.
Utöver kanslienhetens nuvarande arbetsuppgifter har den administrativa enheten följande
uppdrag:
-

Strukturera och utveckla beredningsprocessen i samråd med respektive förvaltning.

-

Införa ett strukturerat förvaltningsövergripande arbetssätt genom rationell standardisering.
Exempel på detta är diarieföring, ärendeberedning/beslutsunderlag, arkivering, mallar för protokoll,
blanketter, tjänsteskrivelser m.m.

-

Utveckla förvaltningsövergripande arbetsprocesser, metoder och redskap.
Exempel på detta är: införandet av ett nytt ärendehanteringssystem, digitala handlingar, digital arkivering, politikerportalen, posthantering, diarieföring m.m.

Arbetet i den administrativa enheten kräver en chefsfunktion med ett tydligt mandat att
genomföra förändringar. Det innefattar att driva och besluta i frågor och ärenden som rör
den förvaltningsövergripande administrationen. Den administrativa enheten har ansvar och
befogenhet att utveckla och besluta om kommungemensamma administrativa processer
avseende ärende-/dokumenthantering samt att standardisera och utveckla det nämndsadministrativa arbetet inom samtliga förvaltningar.
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Kommunchefen och chefen för kommunledningskontoret föreslår at kommunstyrelsen
beslutar att inrätta en administrativ enhet enligt upprättat förslag.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
En enig kommunstyrelse tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri 2011-09-29, Förslag att inrätta en administrativ enhet med förvaltningsövergripande ansvar.
_____________________________________________________________

Samtliga förvaltningar
Kommunchef Lars Arvidsson
Chef för kommunledningskontoret Maria Vaziri
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Ks § 133

KS 2011/0213

Deltagande i Upplevelseområde Göta kanal 2012 – 2014
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska medverka i samverkan kring
Upplevelseområde Göta kanal under treårsperioden 2012-2014.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommuns medfinansiering om 100 tkr per
år ska reserveras i kommunstyrelsens budget under den aktuella perioden.
3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utvärdera kommunens deltagande
i samverkan kring Upplevelseområde Göta kanal efter två år.
Bakgrund
Utvecklingsenheten framhåller i en skrivelse att det finns ett uttalat gemensamt intresse
från kommunerna längs Göta kanals västra del att samverkan kring upplevelseområde Göta
kanal under åren 2012 – 2014. Mot denna bakgrund har AB Göta kanalbolag begärt att få
kommunernas bekräftelse på intresset samt att den årliga medfinansieringen säkras. AB
Götakanalbolag kommer, under förutsättning att berörda parter deltar, att medfinansiera
arbetet med 500 tkr per år.
Under treårsperioden föreslås att samverkan ska fokusera på följande områden:
-

Övergripande och enhetlig kommunikation av upplevelseområdet Göta kanal med fokus på den nationella och internationella marknaden.

-

Vidareutveckling av Certifieringsprogrammet med företagen längs Göta kanal.

-

En formaliserad samverkan med respektive kommun kring platsutveckling.

Det noteras att Göta kanal är ett av tre utpekade strategiska områden för att utveckla besöksnäringen i Skaraborg. De övriga två är Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle samt Varnhem och Hornborgarområdet.
Arbetsutskottet beslutade 2011-09-28 att bjuda in verkställande direktören för AB Göta
kanalbolag för att informera ytterligare om samverkan kring Upplevelseområde Göta kanal
under treårsperioden 2012 – 2014.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottets förslag ska kompletteras med att Kommunchefen får i uppdrag att utvärdera kommunens deltagande i samverkan kring Upplevelseområde Göta kanal efter två år.
Justerandes signatur
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Stig H. Johansson (FP) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut med Abrahamssons (M) tilläggsyrkande.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag med Abrahamssons (M)
tilläggsyrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt turistchef Lotta Samuelsson
2011-09-07, Upplevelseområde Göta kanal 2012-2014 – Mariestads kommuns deltagande.
Skrivelse från AB Göta kanalbolag 2011-07-08, Samverkan kring upplevelseområdet Göta
kanal 2012-2014.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Turistchef Lotta Samuelsson
Ekonom Jonas Eriksson
Kommunchef Lars Arvidsson
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KS 2011/0285

Ny klubblokal för BOIS FF på Lekevi IP
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bygga en ny klubblokal för BOIS FF genom en tillbyggnad av nuvarande byggnad som innefattar klubblokal för IFK Mariestad samt
omklädningsrum.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för nybyggnationen, totalt 550 tkr, finansieras genom anslag på konto för projekt 2433 ”Idrottsinvesteringar”.
3. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska förvaltningens budgetram år 2012 för skattefinansiera verksamhet utökas med 55 tkr för att kompensera ökade drifts- och kapitalkostnader.
Bakgrund
Mariestads BOIS FF har under ett flertal år framfört önskemål om att få en ny lokal vid
Lekevi IP för sin verksamhet. Den nuvarande ”klubblokalen” är en före detta materialbod
som används som klubblokal.
Tekniska förvaltningens byggnadsavdelning har utarbetat ett förslag till ny klubblokal. Förslaget innebär en tillbyggnad av nuvarande byggnad som innefattar klubblokal för IFK Mariestad samt omklädningsrum.
Kostnaden för tillbyggnaden, totalt ca 550 tkr, kan täckas från projekt 2433 ”Idrottsinvesteringar”. Investeringen innebär ökade drifts- och investeringskostnader om ca 55 tkr.
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta:
-

Kommunen bygger en ny klubblokal för BOIS FF genom en tillbyggnad enligt bifoga
ritning.

-

Projektet utförs i egen regi av fastighetsavdelningens personal.

-

Projektets kostnad uppgår till ca 550 000 kronor och finansieras genom anslag på konto för projekt 2433 ”Idrottsinvesteringar”.

-

Tekniska förvaltningens ram år 2012 för skattefinansiera verksamhet utökas med
55 000 kr som kompensation för ökad drift och ökade kapitalkostnader.

Mariestads Idrottsallians beslutade 2011-10-20 att ställa sig positiva till förslaget att Mariestads kommun ska bygga en ny klubbstuga för Mariestads BOIS FF.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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Behandling på kommunstyrelsen
En enig kommunstyrelse tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-09-29, Lekevi IP. Ny
klubblokal för BOIS FF.
Skrivelse upprätta av Tina Holmström, ordförande i Mariestads BoIS FF 2011-09-01, Till
Mariestads kommun.
Förslagshandling, karta och ritning på tillbyggnaden.
Protokoll från Mariestads Idrottsallians 2011-10-20.
_____________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Ekonom Jonas Eriksson
Mariestads BoIS FF, Tina Holmström
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KS 2011/0196

Förslag om bildande av kommunalförbund för språktolkförmedling
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att gå in som medlem i ett kommunalförbund mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna Göteborg, Borås, Trollhättan. Uddevalla
och Mariestad för att tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för det nya kommunalförbundet.
3. Mariestads kommun tillför kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst 24 tkr som utgör Mariestads kommuns andel av medlemsinsatsen.
4. Mariestads kommun ska beställa samtliga språktolktjänster från det nya kommunalförbundet.
5. Kommunfullmäktige utser NN som ledamot och NN som ersättare i förbundsdirektionen för tiden fram till 31 december 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott förordar Per Rosengren (V) som ledamot med Johan Abrahamsson
(M) som ersättare.
Evert Eklind (MAP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för kommunalförbundets etablering.
Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
förslaget till bildande av ett kommunalförbund för att tillgodose behovet av språktolkar
för medlemmarna.
Bakgrund
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) beslutade i februari 2011, efter ett remissförfarande till kommunerna Göteborg, Trollhättan, Borås, Uddevalla och Mariestad att
ge regiondirektören i uppdrag att utarbeta förslag till inrättande av ett kommunalförbund
för gemensam språktolkförmedling tillsammans med de nämnda kommunerna. VGR och
Borås köper idag tjänster för att tillgodose sitt behov av språktolk. Göteborg, Trollhättan,
Uddevalla och Mariestad driver språktolkförmedling i egen regi.
Syftet med att driva språktolkförmedling i egen regi är att säkerställa invånarnas rättigheter
genom att höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar, säkerställa ett professionellt bemötande och vara en attraktiv uppdragsgivare.
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Förslaget innebär att ett kommunalförbund med direktion bildas för att erbjuda språktolkförmedling. Medlemskommuner inledningsvis är VGR och kommunerna Göteborg, Borås,
Trollhättan, Uddevalla samt Mariestad. Det kommer att vara möjligt för ytterligare kommuner att ansöka om medlemskap när kommunalförbundet har etablerats. Kommunalförbundet förslås få sitt säte i Göteborg och tolkförmedlingskontor föreslås finnas på flera
orter i regionen.
Kommunalförbundet föreslås formellt bildas den 1 januari 2012. Övertagandet av den operativa driften av tolkförmedlingen kommer dock att ske tidigast från och med den 1 maj
2012. I avvaktan på att kommunalförbundets ledningsfunktion är tillsatt har VGR, tillsammans med övriga huvudmän, ett samordnande ansvar för genomförandet.
Förslaget att bilda ett kommunalförbund för att driva språktolkförmedling i egen regi innebär att de kommunala tolkförmedlingarna i Göteborg, Trollhättan, Uddevalla och Mariestad
upphör. Respektive organisation kommer att beställa tolktjänster av kommunalförbundet
och betala för utförda tjänster. Kommunalförbundets kostnader förutsätts täckas av intäkter
från utförda tolkuppdrag. Varje medlem i kommunalförbundet går in med ett andelskapital
vid bildandet av kommunalförbundet. Andelskapitalet uppgår till 1 krona per invånare.
I förslaget till förbundsordningen framgår att medlemmarna i kommunalförbundet ska
samråda inför förbundets beslut om verksamhetsplan och kommande års budget. I dessa
samråd bör medlemmarna enas om direktiv.
Förbundet ska löpande tillställa medlemmarna rapporter om verksamhetens ekonomi och
utveckling samt informera om principiella händelser eller andra händelser av större vikt.
Rapportering och dialog med medlemmarna ska följa en fastställd tidplan.
Kommunstyrelsen har att utse den person/-er som ska företräda Mariestads kommun vid
samråd med de övriga medlemmarna.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt tolkförmedlingschef Riitta Eklind
2011-10-04, Förslag om bildande av kommunalförbund för språktolkförmedling.
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Beslutsunderlag: Förslag angående bildande av kommunalförbund för språktolkförmedling.
Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst.
Personalresurser hos Tolkförmedlingen Mariestads kommun 2011-10-14.
_________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Västra Götalandsregionen)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Tolkförmedlingschef Riitta Eklind)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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KS 2011/0282

Förslag till omfördelning av medel från po-avgift för finansiering av
projekt till anslag för verksamhet
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de medel för hälso- och rehabiliteringsarbete som finansierats via personalomkostnadspålägg (s.k. po-pålägg) i fortsättningen anslagsfinansieras.
Beslutet innebär att personalenheten inom kommunstyrelsen tillförs 3480 tkr i budget 2012
samt att medel motsvarande nämndernas po-avgift för 2011 dras från respektive nämnds
budgetram. För nämnderna innebär detta en nollsummeeffekt.
Bakgrund
Projekten inom områdena Hälsopromotion/Hälsoutveckling och Rehabilitering har genomförts sedan år 2003 med positivt resultat. Projekten har övergått i reguljär verksamhet
och utförs till stora delar av egen personal inom personalenheten. Mot denna bakgrund är
det motiverat att övergå från finansiering via po-påslag till att anslagsfinansiera åtgärderna
inom respektive verksamhetsområde.
Inom området företagshälsovård genomförs insatser och åtgärder på såväl kommunövergripande som förvaltnings- och arbetsplatsnivå för att Mariestads kommun ska ha god
förmåga att leva upp till gällande regelverk inom arbetsmiljöområdet.
Inom rehabiliteringsområdet har helt nya arbetsmetoder och modeller utvecklats till vilka
det knutits ett systemstöd för chefer att använda. Inom rehabiliteringsområdet kompletteras chefsstödet från personalenheten med insatser från Kinnekullehälsan.
Området Hälsopromotion/Hälsoutveckling innefattar kompetensutvecklingsinsatser på
organisations-, grupp och individnivå, hälsoprofilkartläggningar, utarbetande av åtgärder/program samt uppföljningar av dessa samt vissa chefs- och ledarutvecklingsinsatser
med koppling till organisation, ledarskaps- och hälsoutveckling. Här har organisationens
förmåga och individens egenansvar varit i fokus genom hela processen.
Syftet med att behålla ovannämnda verksamheter är att garantera att det viktiga lagstadgade
rehabiliterings- och arbetsmiljöarbetet utförs på ett garanterat kvalitetsmässigt sätt. Med
anledning av kommunens systematiska arbete har sjuktalen minskat från 11 till ca 4-5 procent. Detta innebär bl.a. att förvaltningarnas kostnader har minskat. Personalavdelningen
bistår med råd i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att undvika merkostnader för förvaltningarna.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2011-10-13, Förslag till omfördelning
av medel från po-avgift för finansiering av projekt till anslag för verksamhet
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomichef Maria Vaziri
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-11-03

22

Kommunstyrelsen
Ks § 137

KS 2009/0203

Stöd till Mariestads Tillgänglighetsforum
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte förlänga avtalet med Mariestads Tillgänglighetsforum.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 25 tkr för föreningens administrativa omkostnader år 2012. Mariestads Tillgänglighetsforum har även möjlighet att boka sammanträdesrum i Stadshuset under dagtid för föreningens sammanträden.
3. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads Tillgänglighetsforum ska lämna en ekonomisk redovisning över hur föreningen har använt de tilldelade medlen.
De beviljade medlen ska avsättas i kommunstyrelsens budget för år 2012.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-21 att godkänna förslaget till avtal avseende finansiering och uppdrag för samordnare av handikapporganisationerna. Samordnarens övergripande uppdrag var att samordna handikapporganisationernas gemensamma arbete inom
Mariestads Tillgänglighetsforum (TGF). Samordnaren skulle även vara kontaktperson för
kommunens förvaltningar och nämnder samt bidra till att kommunicera TGF:s arbete och
målsättning, såväl till handikapporganisationerna som till invånarna i övrigt. Avtalet tydliggjorde/konkretiserade även samordnarens uppdrag inom olika verksamhetsområden.
TGF erhöll totalt 190 tkr för att finansiera tjänsten som samordnare under perioden november 2010 t.o.m. oktober 2011. TGF:s kostnad för att finansiera tjänsten skulle uppgå till
ca 155 tkr för avtalsperioden. Av de medel som kommunen avsatte återstod därmed ca 35
tkr för administrativa omkostnader. Mariestads kommun bistod även med samordnarens
arbetsplats samt lokaler för TGF:s verksamhet (Knuten på Drottninggatan).
Enligt avtalet skulle en utvärdering ske efter ett år. Utvärderingen skulle ske i samverkan
mellan Mariestads Tillgänglighetsforum (TGF), samordnaren samt representanter för Mariestads kommun. Mot bakgrund av utvärderingen skulle TGF och representanter för kommunen därefter gemensamt lämna förslag till hur den fortsatta verksamheten ska utformas.
I den genomförda utvärderingen har TGF, kommunens kontaktpersoner samt kommunledningskontoret beretts möjlighet att framföra sina synpunkter på avtalet. En sammanfattning
av utvärderingen visar att verksamheten inom TGF inte har bedrivits så som avtalats.
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Kommunledningskontoret föreslår därför att:
-

-

Kommunstyrelsen beslutar att inte förlänga avtalet med Mariestads Tillgänglighetsforum.
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 25 tkr för föreningens administrativa omkostnader år 2012. Mariestads Tillgänglighetsforum har även möjlighet att boka sammanträdesrum i Stadshuset under dagtid för föreningens sammanträden.

Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprätta av kommunsekreterare Ola Blomberg 2011-10-14, Stöd till Mariestads
Tillgänglighetsforum.
Utvärdering av avtal om finansiering och uppdrag för samordnare av handikapporganisationernas verksamhet.
Skrivelse upprättad av Mariestads Tillgänglighetsforum, Synpunkter på samarbetsavtalet
inför utvärderingen.
Ekonomisk redogörelse upprättad av Mariestads Tillgänglighetsforum.
Skrivelse upprättad av Mariestads Tillgänglighetsforum 2011-10-02, TGF:s fortsatta arbete i
Mariestads kommun.
Avtal om finansiering och uppdrag för samordnare av handikapporganisationernas verksamhet.
_____________________________________________________________

Mariestads Tillgänglighetsforum
Ekonom Jonas Eriksson
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Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Protokoll från den 6 oktober 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från den 28 september 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från den 12 oktober 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

MTG IT-nämnd
Protokoll från den 12 september 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Protokoll från den 22 september 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Mariestad Töreboda Energi AB
Protokoll från den 13 september 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB
Protokoll från den 20 september 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund
Protokoll från den 30 september 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
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_____________________________________________________________

Stadsjuristen
Delegationsbeslut av stadsjuristen 2011-10-05: Beslut att Mariestads kommun avstår från
att yttra sig över ansökan om tillstånd för övervakningskamera anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Utvecklingsenheten
Delegationsbeslut skolskjuts september 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Bilaga 1
Omröstning § 130
Namn och parti

JA

Jens Söder (S)

X

Marianne Kjellqvist (S)

X

Tommy Pettersson Friberg (s)

X

Therése Weckström (s)

X

Nils Farken (mp)

X

Per Rosengren (v)

X

Åsa Olsson (v)

X

NEJ

Johan Abrahamsson (m)

X

Björn Fagerlund (m)

X

Rune Skogsberg (c)

X

Stig H. Johansson (FP)

X

Sven-Inge Eriksson (KD)

X

Evert Eklind (MAP)
SUMMA:
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AVSTÅR

X
8 JA

5 NEJ
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-11-03

Anslagsdatum

2011-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2011-12-09

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

