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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 502

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna. Rapport, Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten, Vattenmyndigheternas förslag till strategi.
2. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Ansökan om tillstånd till bortledande av grundvatten från en bergrumsanläggning inom fastigheterna Sanden 2:1 och
2:3 i Gullspångs kommun m.m.
Huvudförhandlingar kommer att genomföras den 21 november i Otterbäcken.
3. Västra Götalandsregionen, Miljösekretariatet. Pressmeddelande, Fortsatt stöd till biogasutvecklingen i Västra Götaland.
4. Sveriges Föreningar. Uppmaning till Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet
att nominera den som är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2013.
5. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Förordnande till Lars Nilsson, Kyrkogatan 16 i
Mariestad, att till och med den 30 november 2014 vara notarius publicus med Mariestads kommun som tjänstgöringsområde.
(KS 2013/0382)
6. Västra Götalandsregionen, Rättighetskommitténs kansli. Pressmeddelande, Handikappidrottare delar på 150 tkr.
7. Skrivelse från Agneta Heidefeldt till Mariestads kommun. I skrivelsen lämnas synpunkter på ett flertal kommunala ansvarsområden
8. Försvarsmakten, Högkvarteret. Komplettering till beslut om och redovisning av; Försvarsmaktens intressen och riksintressen för totalförsvarets militära del enligt kap 3 9 §
miljöbalken, HKV 2010-02-14 13 920:50775, inklusive revidering 2013 av lista över
riksintressen och intressen för totalförsvarets militära del.
9. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Förordnande. Skrivelse till kommunfullmäktiges
ordförande med erbjudande att nominera kandidater till stipendium ur Stiftelsen Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige.
10. Skrivelse från säsongscampare på Ekuddens camping med synpunkter på den nya arrendatorn av Ekuddens camping.
11. Arbetsmiljöverket. Information, Kommunernas åtgärder i samband med Arbetsmiljöverkets information om slamhämtning.
12. Utvecklingsenheten. Yttrande över föreslagen ändring av detaljplan för Stallsiken östra i
Skövde Kommun.
(KS 2013/0379)
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 503

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till ”Politikerdagarna, för dig med hjärta i
politiken” den 21-22 november 2013 i Göteborg. Förtroendevalda i Skaraborg får rabatt på anmälningsavgiften genom Skaraborgs kommunalförbund.
2. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till Jämställt Västra Götaland 2014-2017:
Fördjupningskonferens den 19 december 2013 i Göteborg.
3. Göteborgsregionens kommunalförbund. Inbjudan till utbildningen ”Ekonomi för politiker” den 3 och 10 december i Göteborg.
4. Karlstads kommun. Inbjudan till informationsdag om Karlstads kommuns kontaktcenter den 27 november 2013 i Karlstad.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 504

KS 2013/0153

Prognos 4 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 4 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 500 tkr av medel som ombudgeterats från år
2012 till kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 4 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 4 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 505

KS 2013/0153

Prognos 4 år 2013 för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 4 år 2013 för Mariestads kommun till
handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att samtliga nämnder ska redovisa åtgärder som vidtagits
under året för att uppnå en budget i balans. Redovisningen ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-28. Ekonomienheten får i uppdrag att sammanställa redovisningen.
3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på bokslutsdisposition och andra åtgärder för att stärka kommunens budget för år 2014.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 4 år 2013 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Underlag för beslut

Prognos 4 år 2013 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 506

KS 2012/0052

Uppföljning av kommunstyrelsens mål för år 2013 efter prognos 4
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 om följande mål för nämndens verksamhet år 2013:
1. Ökad kunskap bland kommunens anställda om biosfärområdet. 50 procent av kommunens tillsvidare anställd personal ska känna till och förstå innebörden av begreppet
Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. ´
2. Attraktiva bostäder – under 2013 ska det ta fram planlagd mark för 80 villatomter/fritidstomter och 100 lägenheter i flerbostadshus.
3. Högskolecentrum i Mariestad (högskoleplattformen) ska under 2013 ha anordnat ytterligare 50 eftergymnasiala platser.
4. Skapa en gemensam organisation för att utveckla handeln i Mariestad.
5. Turism – Antalet gästnätter inom Mariestads kommun ska öka med 10 procent jämfört
med 2012.
Kvalitetsstrateg Maria Torp redovisar en uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2013 efter prognos 4 på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 507

KS 2012/0052

Uppföljning av nämndernas mål för år 2013 efter prognos 4
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Nämnderna i Mariestads kommun ska årligen ställa frågan ”Hur kan vi i vår nämnd bidra till
förverkligandet av visionen?”. Mot bakgrund av denna frågeställning ska nämnden formulera fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med
budgetarbetet så att kommunen säkerställer att det finns resurser att genomföra de föreslagna målen.
Målen följs också upp i samband med att budgeten följs upp i sambandmed prognosarbetet
samt i delårsrapport och årsbokslut.
Kvalitetsstrateg Maria Torp informerar om uppföljningen av nämndernas mål för år 2013
efter prognos 4 på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kvalitetsstrateg Maria Torp)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 508

KS 2013/0305

Beslut om samråd enligt normalt planförfarande:
Förslag till ersättning av detaljplan för del av Gärdesparken m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till ersättning av detaljplan för del av
Gärdesparken m.m. (tennisbanor m.m.), Mariestad centralort blir föremål för samråd enligt
normalt planförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-09-10 utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta
förslag till ny detaljplan för del av Gärdesparken, Mariestad centralort.
I gällande detaljplan för Gärdesparken föreskrivs parkändamål. Då planen upprättades var
avsikten att området där tennisklubben bedriver sin verksamhet skulle ingå i universitetets
övningsanläggningar. Som en konsekvens av nya beslut ska dock klubbens verksamhet finnas kvar på platsen. Detaljplanen måste därmed ersättas genom ett normaltförfarande.
Syftet med detaljplanen är att återinföra byggrätten för tennisbanorna och tillåta dessa att
utvidgas till gällande tävlingsmått. Byggrätten för klubbhuset som används till tennisklubbens verksamhet kommer i planen att möjliggöra att klubbhuset på sikt kan användas för
service och caféverksamhet utöver kultur- och fritidsändamål. Planen innefattar nya gångoch cykelvägar som ökar tillgängligheten och rekreationsmöjligheterna för allmänheten i
och kring planområdet.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Sofia
Hjort 2013-10-18, Beslut om samråd, normalt planförfarande: Förslag till ersättning av detaljplan för del av Gärdesparken m.m., Mariestads tätort.
Detaljplan för Gärdesparken, tennisbanor m.m., Mariestads centralort, Planbeskrivning
samrådshandling upprättad av kommunledningskontoret i oktober 2013.
Detaljplan för Gärdesparken, tennisbanor m.m., Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Sofia Hjort
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 509

KS 2013/0182

Information: Gestaltningsprogram Gärdesparken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

År 2005 påbörjade Mariestads kommun och Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård, samtalen om att förlägga universitetsbyggnaden med tillhörande övningsanläggningar
till centrala Mariestad. Två år senare invigdes Trädgårdens skola. Detaljplanen för uppbyggnad av övningsanläggningar i Gärdesparken och Humleparken godkändes i november 2009.
Till detaljplanen finns en bilaga som behandlar utformning och gestaltning.
Anläggningarna för praktisk tillämpning och forskning är väsentliga för programmen inom
bygghantverk, trädgårdens och landskapsvårdens hantverk. Utöver grundutbildningar inom
respektive program erbjuds även fristående kurser, masterprogram och forskarutbildning.
För att möjliggöra denna satsning och samtidigt tillgodose allmänhetens fortsatta tillgång
till den centrala Gärdesparken utmed Tidan, påtalades vikten av en övergripande ram för
anläggningarna och en strategi av dess etablering i etapper. I en fördjupad programutredning av Nyréns (2010) presenteras den övergripande parkstrukturen, gångstråkens karaktär
och parkrummens indelning, funktion och strukturella innehåll.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Sofia
Hjort 2013-10-21, Beslut om antagande: Gestaltningsprogram Gärdesparken, Mariestads
kommun.
Gestaltningsprogram Gärdesparken, Antagandehandling upprättad i september 2013.
Gestaltningsprogram Gärdesparken, samrådsredogörelse upprättad i oktober 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Sofia Hjort
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 510

KS 2013/0393

Uppdrag om detaljplan för kv. Staren, Mariestad centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta ett förslag
till detaljplan för kv. Staren, Mariestad centralort.
Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande och ska möjliggöra centrumverksamhet
samt bostadsändamål inom kv. Staren.
Bakgrund

Bygglovsansökan om ändrad användning från kontor till bostäder för fastigheten Staren
8 inkom 2007-10-23 till miljö- och byggnadsförvaltningen. Åtgärden var planstridig och
krävde planändring varför bygglov inte kunde beviljas. Sökandens ombud meddelades
detta i november 2007. Ingen ytterligare information om fastighetsägarens intentioner inkom till myndigheten. Ärendet som påbörjades enligt den äldre plan- och bygglagen
(1987:10) har avskrivits.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2008-08-20 utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram
förslag till ny detaljplan för kv. Staren enligt normalt planförfarande. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra fastigheten för bostadsändamål utöver den redan planlagda markanvändningen, handel- och kontorsändamål. Planarbetet kom aldrig igång p.g.a. bristande engagemang från dåvarande fastighetsägare.
Vid tillsynsbesök av miljö- och byggnadsförvaltningen 2013-09-04 på Nygatan 14, fastigheten Staren 8 uppdagades att minst en privatperson bor och är folkbokförd på adressen, vilken berörs av tidigare nämnda bygglovsansökan. Ett tillsynsärende med anledning av
ovanstående hanteras enligt nu gällande lagstiftning (PBL 2010:900), samma dag som
tillsynen utfärdades tog miljö- och byggnadsförvaltningen kontakt med representanter för
nuvarande fastighetsägare för att ge tillfälle till diskussion och möjlighet att förklara den
uppkomna situationen.
Med anledning av det avskrivna bygglovet, utökningen av planområdet från att tidigare
endast omfatta fastigheten Staren 8 till hela kvarteret och nya förutsättningar föreslås att
kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingsenheten ett nytt uppdrag om detaljplaneläggning. Planavtal har ej upprättats och planavgift debiteras i samband med bygglov.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Adam
Johansson 2013-10-25, Uppdrag om detaljplan för lv Staren, Mariestads centralort.
Kartbild över kv. Staren, Mariestads centralort
______________________________________________________

Expedieras till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Adam Johansson
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 511

KS 2013/0359

Önskemål om att Mariestads kommun ska stå värd för middag PECSRL 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Mariestads kommun uttalar sitt intresse att stå värd för konferensmiddagen vid
PECSRL 2014 den 11 september 2014.
Kostnaden, maximalt 100 tkr, finansieras av anslagna pengar för Högskoleplattform
Dacapo, vht 1062.
2. Kommunstyrelsen ger planeringschefen i uppdrag att undersöka möjligheten till ytterligare finansiärer.
Bakgrund

Permanent European Conference on the Study of the Rural Landscape (PECSRL) är ett
internationellt forskningsnätverk och plattform för forskning om Europeiska landskap.
Nätverket har en återkommande konferens och under perioden 8 – 12 september 2014
kommer den att hållas i Sverige. Huvudvärd för konferensen är Göteborgs universitet och
konferensen kommer att genomföras både i Göteborg och i Mariestad. Konferensen har en
stark ämnesanknytning till så väl biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle som
Göteborgs universitets verksamhet i Mariestad. Konferensen kommer att locka ca 200 delegater till Mariestad.
Konferensledningen har ställt frågan till Mariestads kommun om kommunen önskar vara
värd för den planerade avslutningsmiddagen på Jubilemumsteatern i Mariestad. Bedömd
kostnad är ca 500 kr per person. Konferensen inleds med motsvarande aktivitet i Göteborgs stadshus, med Göteborgs stad som värd.
Aktiviteten har främst koppling till följande byggstenar i kommunens Vision 2030:
- Mariestad – ledande inom hantverkets akademi

- Mariestad den stolta sjöstaden

- Mariestad – internationellt modellområde

- Mariestad – en naturlig mötesplats

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-10-23, PECSRL 2014 Önskemål om att Mariestads kommun ska stå värd för middag.
PECSRL 2014, information om konferensen, organisation m.m.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 512

KS 2013/0073

Rapport: Old Ox – Chamber Music Festival
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att verka för att Old Ox – Chamber Music
Festival ska vara ett årligt återkommande evenemang i Mariestads kommun.
Bakgrund

Sista helgen i juni genomförde Mariestads kommun Old Ox – Chamber Music Festival. Festivalen är ett samarbete med Västra Götalandsregionens kultursekretariat och Nordiska
Kammarmusikföreningen/Aurora Chamber Music.
Ambitionen är att festivalen skall bli en årlig exklusiv musikfestival i världsklass i Mariestad.
Den skall samla en elit av musiker och framföra kammarmusik enligt förutbestämda konstnärliga och ekonomiska ramar. Festivalen ska även, genom samarbeten med andra konstarter och nätverk, bredda och fördjupa det konstnärliga konceptet.
Syftet är att bredda kulturutbudet i regionen till gagn för både turism, lokalt näringsliv och
kommuninvånarna. Sätta Mariestad på den musikaliska kartan och vara en motor i det lokala kulturlivet.
Rapporten för Old ox – Chamber Music Festival 2013 färdigställdes i slutet av september.
Nytt program och budget för Old ox – Chamber Music Festival 2014 kommer att presenteras för arbetsutskottet i december.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2013-10-21, Information Rapport Old
Ox – Chamber Music Festival.
Utvärdering: Old Ox Chamber Music Festival Mariestad 2013.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kulturchef Maria Henriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 513

KS 2013/0111

Information: Uppföljning av rapporter från KPMG
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Med syfte att stärka kommunens arbete med intern kontroll och införa nya rutiner och riktlinjer har kommunledningskontoret upprättat en aktivitetsplan för intern kontroll. Målet är
att styra mot effektivitet och skapa trygghet genom att ha ordning och reda. Bakgrunden till
detta arbete var KPMG:s iakttagelser vid genomgången av gymnasiets yrkesprogram och
arbetsmarknadsenheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-11 att anta förslaget till aktivitetsplan 2013 som ska
vara en bilaga till internkontrollplanen för 2013. Kommunstyrelsen beslutade även att ekonomichefen skulle lämna rapport till kommunstyrelsen om hur arbetet går, i juni och november månad. Ksau har fått information i 2013-06-27.
Ekonomichef Maria Vaziri samt controller Håcan Lundqvist informerar om uppföljningen
av arbetsmarknadsenheten och Vadsbogymnasiet utifrån listade uppdrag i handlingsplanen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist, Uppföljning av tidigare KPMGrapporter.
Skrivelse upprättad av Ekonomichef Maria Vaziri 2013-10-25, Uppföljning av aktivitetsplan
för intern kontroll.
Checklistor för granskning av arbetsmarknadsenheten och Vadsbogymnasiet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Controller Håcan Lundqvist
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 514

KS 2013/0152

Information:
Omförhandling av avtal om ensamkommande flyktingbarn
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen/diskussionen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 att säga upp avtalet med Migrationsverket om
mottagning av ensamkommande flyktingbarn för omförhandling av de ekonomiska villkoren.
Enligt det uppsagda avtalet ska Mariestads kommun ta emot ensamkommande flyktingbarn,
pojkar i åldern 16-18 år. När pojkarna anländer till kommunen som asylsökande placeras de
på boendet Luna som drivs av Gryning vård enlig avtal.
Mottagandet sker i samarbete med Töreboda kommun. Mariestads kommun har liksom Töreboda tre asylplatser vardera samt fem respektive en plats för ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd. På de åtta platser som Mariestads kommun har kan man räkna med
en genomströmning på ca 20-25 ungdomar per år. När de fått permanent uppehållstillstånd
ingår de i kommunens ordinarie flyktingkvot om 50 personer per år. Det uppsagda avtalet
med Migrationsverket ger inte full kostnadstäckning för ungdomarnas skolgång. Detta innebär en ekonomisk belastning för kommunen varför avtalet behöver omförhandlas.
Arbetsutskottet diskuterade förutsättningarna för en omförhandling av avtalet med representanter för länsstyrelsen 2013-09-26.
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson återrapporterar från länsstyrelsens informationsdag om kommunalt mottagande av ensamkommande barn 2013-11-06.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 515

KS 2013/0372

Begäran från tekniska nämnden om ökad budgetram med
anledning av ökade kapitalkostnader
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger ekonomienheten i uppdrag att, i anslutning till varje prognostillfälle,
redovisa kapitalkostnaderna för tekniska nämnden. Nettoeffekten av kapitalkostnadsförändringarna regleras i samband med bokslut.
Bakgrund

Tekniska chefen och gatuchefen framhåller i en skrivelse att kapitalkostnaderna har ökat
med 1 850 tkr de senaste åren för gatu- och parkverksamheten utan att detta har kompenserats fullt ut i rambudgeten. Från och med år 2012 fick nämnden kompensation med 1 100
tkr (Marieholmsbron). Tekniska chefen och gatuchefen konstaterar i efterhand att det totala
utfallet blev ca 750 tkr högre.
Kapitalkostnaden beräknas öka med ytterligare 875 tkr år 2014. Med projektet ”Asfaltering i
hamnen” ökar summan med 500 tkr. Tillsammans med tidigare eftersläpning blir summan
ca 2 125 tkr. Tekniska chefen och gatuchefen konstaterar att om full kompensation inte ges
urholkas tekniska nämndens ekonomi och ytterligare besparingar kan behöva genomföras.
Tekniska nämnden beslutade 2013-10-08 att föreslå Kommunstyrelsen att budgetramen år
2014 utökas med 2 125 tkr till följd av ökade kapitalkostnader i Mariestads kommun (beräknat på intern ränta om 2,5 procent).
Nämnden gav även förvaltningschefen i uppdrag att, tillsammans med kommunledningskontoret, utarbeta rutiner som säkerställer att hänsyn tas till förändrade kapitalkostnader i
samband med budgetarbetet.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-10-08 § 173, Förslag till beslut om ökning av
tekniska nämndens rambudget till följd av ökade kapitalkostnader i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-09-22, Förslag till beslut om ökning av tekniska nämndens rambudget till följd av
ökade kapitalkostnader i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 516

KS 2013/0371

Förslag från tekniska nämnden om minskad investeringsbudget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar tekniska nämndens förslag.
Bakgrund

Tekniska chefen och gatuchefen framhåller i en skrivelse kapitalkostnaderna har ökat de
senaste åren för gatu- och parkverksamheten utan att detta har kompenserats fullt ut i rambudgeten. Tekniska chefen och gatuchefen konstaterar att om full kompensation inte ges
urholkas tekniska nämndens ekonomi och ytterligare besparingar kan behöva genomföras.
Tekniska nämnden har i så fall inte råd att genomföra ytterligare investeringar.
Tekniska nämnden beslutade 2013-10-08 att föreslå kommunstyrelsen att Mariestads kommuns investeringsbudget sänks om kommunen inte har möjlighet att öka budgetramen för
att kompensera tekniska nämnden för verkliga kapitalkostnader så att balans kan uppnås på
sikt (alternativt beslut).
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-10-08 § 174, Förslag till beslut om sänkt investeringsbudget i Mariestads kommun (alternativt beslut).
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-09-22, Förslag till beslut om sänkt investeringsbudget i Mariestads kommun (alternativt beslut).
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 517

KS 2013/0373

Finansiering av bostadsanpassningsåtgärder från och med år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvar och finansiering av bostadsanpassningsåtgärder från tekniska nämnden till socialnämnden.
Som en konsekvens av detta beslut ska socialnämndens och tekniska nämndens reglementen ändras.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att kostnadsutfallet för bostadsanpassning regleras
mot kommunstyrelsens budget för år 2013.
Tekniska nämnden beslutade 2013-10-08 att föreslå kommunstyrelsen att kostnadsutfallet
för bostadsanpassning regleras mot kommunstyrelsens budget även för år 2014 och framåt.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-10-08 § 175, Förslag till beslut om finansiering av bostadsanpassningsåtgärder för år 2014 och framåt i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bo Theoren
2013-09-22, Förslag till beslut om finansiering av bostadsanpassningsåtgärder för år 2014
och framåt i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Socialnämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 518

KS 2013/0370

Begäran från tekniska nämnden om ökad budget för fritidsfastigheter
för år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen konstaterar att drift- och investeringsbudgeten för år 2014 har fastställts
av kommunfullmäktige.
Bakgrund

Tekniska chefen och fastighetschefen framhåller i en skrivelse att nuvarande budget för fritidsfastigheter inte räcker för att finansiera den löpande driftskostnaden. Det saknas 1 500
tkr/år. Kostnaden täcks idag av hyresintäkterna för internhyresfastigheter vilket är olämpligt
då det påverkar underhållet av dessa fastigheter samtidigt som t.ex. skolans hyreskostnader
hamnar på en nivå som inte harmoniserar med de aktuella kostnaderna. Då underhållet av
skolfastigheter inte ligger på den önskade nivån föreslår tekniska chefen och fastighetschefen att hyrorna inte sänks för att göra en budgetomföring till fritidsfastigheter.
Driftskostnaden kan till viss del reduceras genom energieffektiviseringsåtgärder och dylikt
men besparingseffekt uppnås inte under 2014 eftersom det tar tid att utarbeta åtgärdsförslag
och genomföra åtgärder. Tekniska chefen och fastighetschefen framhåller vidare att det i
budget inte heller finns medel för underhåll av fritidsfastigheterna vilket innebär att fastigheterna förfaller. Behovet av underhåll är stort.
Tekniska nämnden beslutade 2013-10-08 att begära ökad driftbudget för fritidsfastigheter
med 4 500 tkr för år 2014.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-10-08 § 176, Förslag till beslut om begäran
om ökad budget för fritidsfastigheter i Mariestads kommun för år 2014.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bo Theoren
2013-09-22, Förslag till beslut om begäran om ökad budget för fritidsfastigheter i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 519

KS 2013/0374

Förslag från tekniska nämnden om avveckling av vissa
fritidsfastigheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att definiera vad som avses med begreppet fritidsfastigheter.
Kommunstyrelsen konstaterar att begäran om budgetmedel med konsekvensbeskrivningar
ska framföras i samband med beslutad tidsplan för budgetprocessen. Begäran om utökade
budgetmedel, inklusive konsekvensbeskrivningar, för år 2014 skulle därmed beslutats av
tekniska nämnden i maj månad år 2013.
Bakgrund

Tekniska chefen och fastighetschefen framhåller i en skrivelse att, om Mariestads kommun
inte har möjlighet att långsiktigt budgetera drift- och underhållsmedel för fritidsfastigheter
måste avveckling av vissa fastigheter genomföras för att reducera kommunens kostnad. Om
avvecklingen innebär att kommunen får kostnader för driftsbidrag måste fler fastigheter avvecklas.
Då avveckling av fastigheter tar tid föreslår tekniska chefen och fastighetschefen att tekniska nämndens äskande om ökad budget för år 2014 ska gälla även vid om beslut om avveckling av fastigheter
Tekniska nämnden beslutade 2013-10-08 att, om kommunen inte har möjlighet att långsiktigt finansiera fritidsfastigheterna, föreslå att avveckling sker av fritidsfastigheter för att
minska kommunens kostnad för fritidsfastigheter (alternativt beslut).
Tekniska nämnden gav även tekniska förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på
vilka fastigheter som ska avvecklas.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-10-08 § 177, Förslag till beslut om avveckling
av vissa fritidsfastigheter i Mariestads kommun (alternativt beslut).
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bo Theoren
2013-09-22, Förslag till beslut om att föreslå avveckling av vissa fritidsfastigheter i Mariestads kommun (alternativt beslut).
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 520

KS 2013/0376

Reinvesteringar i fastighetsverksamheten för år 2014 och framåt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen konstaterar att investeringsmedel inte ska användas för fastighetsunderhåll.
Bakgrund

Tekniska chefen framhåller i en skrivelse att genomföra reinvesteringar (större underhållsinsatser) möjliggör en satsning för att upprusta kommunens fastighetsbestånd. Underhållet av
fastigheterna har under en längre tid varit eftersatt vilket tidigare har redovisats. En satsning
måste vara långsiktig och flerårig så att förutsättningar finns att utarbeta planer och utredningar, genomföra upphandlingar samt genomföra åtgärderna.
Tekniska chefen framhåller vidare att det finns olika uppfattningar om huruvida det är
lämpligt att använda möjligheten att investeringsföra större samlade underhållsinsatser. Med
anledning av detta har tekniska förvaltningen lämnat ett nytt förslag där man föreslår att
avvakta med förslag till beslut tills respektive kommun har tagit ställning i denna fråga.
Tekniska nämnden beslutade 2013-10-08 att överlämna frågan till Mariestads kommun för
ställningstagande.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-10-08 § 179, Information angående reinvesteringar i fastighetsverksamheten för år 2014 och framåt i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström 2013-10-02, Information angående
reinvesteringar för år 2014 och framåt.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 521

KS 2013/0375

Reinvesteringar i gatu- och parkanläggningar för år 2014 och framåt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen konstaterar att investeringsmedel inte ska användas för underhållsinsatser på gatu- och parkanläggningar.
Bakgrund

Tekniska chefen framhåller i en skrivelse att genomföra reinvesteringar (större underhållsinsatser) möjliggör en satsning för att upprusta kommunens gator, lekplatser m.m. Underhållet är eftersatt vilket tidigare har redovisats. En satsning måste vara långsiktig och flerårig så
att förutsättningar finns att utarbeta planer och utredningar, genomföra upphandlingar samt
genomföra åtgärderna.
Tekniska chefen framhåller vidare att det finns olika uppfattningar om huruvida det är lämpligt att använda möjligheten att investeringsföra större samlade underhållsinsatser. Med anledning av detta har tekniska förvaltningen lämnat ett nytt förslag där man föreslår att avvakta med förslag till beslut till dess att respektive kommun har tagit ställning i denna fråga.
Tekniska nämnden beslutade 2013-10-08 att överlämna frågan till Mariestads kommun för
ställningstagande.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-10-08 § 180, Information angående reinvesteringar i gatu- och parkanläggningar för år 2014 och framåt i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström 2013-10-02 § 180, Information angående reinvesteringar för år 2014 och framåt.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 522

KS 2013/0377

Upprustning av Norra vägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att kompletteras med
ett förslag till finansiering och kostnadsfördelning.
Bakgrund

Norra vägen i Mariestad är en matargata mot centrum från Högelid, Madlyckan och Snuggen. Tekniska förvaltningen framhåller att på sträckan Mariagatan-Sjöängsvägen är halva
gatan i mycket dåligt skick. Den andra gatuhalvan på sträckan rustades upp i samband med
VA-sanering. Arbetet med VA-saneringen utfördes med passerande fordonstrafik i angränsande väghalva.
Den ursprungliga planen var att byta VA-ledningar i gatan för att sedan asfaltera gatan i beläggningsprogrammet. Det har dock visat sig att grusöverbyggnaden i gatan är i så dåligt
skick att den behöver bytas ut. Kostnader för förstärkningsåtgärder där överbyggnaden byts
ut täcks inte av beläggningsprogrammet. Ett byte av överbyggnaden i andra halvan av gatan
beräknas kosta 900 tkr. Åtgärden kan utföras under hösten om medel anslås.
Tekniska nämnden beslutade 2013-10-08 att:
-

Föreslå kommunstyrelsen att anslå 900 tkr för upprustning av Norra vägen längs
sträckan Mariagatan – Madlyckevägen.

-

Hos Kommunstyrelsen begära kompensation för kapitalkostnaderna som uppkommer i
samband med investeringen.

Tekniska nämnden gav även tekniska förvaltningen i uppdrag att se över om det finns tidigare beslutade investeringar i gatumiljön som kan omprioriteras till detta projekt.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-10-08 § 191, Upprustning av Norra vägen i
Mariestad.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-09-17, Upprustning av Norra Vägen i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 523

KS 2013/0378

Finansiering av cirkulationsplats Hermansgårdsvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att kompletteras med
ett förslag till finansiering.
Bakgrund

Trafiksituationen i korsningen Hermansgårdsvägen-Göteborgsvägen har sedan området
utvecklats till ett handelsområde varit problematiskt med hög risk för trafikolyckor.
Under år 2011 avbröts en upphandling för att bygga en cirkulationsplats i området. I ursprungsuppdraget ingick även en anslutning mot Förrådsgatan. Under år 2012 fick gatuavdelningen i uppdrag att lämna förslag till alternativa lösningar till en cirkulationsplats. Uppdraget resulterade i ett förslag om en förenklad cirkulationsplats i korsningen.
Byggkostnaden för en förenklad cirkulationsplats uppgår till 600 tkr. Kostnader för upprättande av förfrågningsunderlag, upphandling samt byggledning tillkommer med cirka 150 tkr.
Tekniska nämnden beslutade 2013-10-08 att:
-

Föreslå kommunstyrelsen att anslå 750 tkr till rubricerat projekt.

-

Hos kommunstyrelsen begära kompensation för kapitalkostnaderna som uppkommer i
samband med investeringen.

Tekniska nämnden gav även förvaltningen i uppdrag att se över om det finns tidigare beslutade investeringar i gatumiljön som kan omprioriteras till detta projekt.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-10-08 § 192, Cirkulationsplats Hermansgårdsvägen i Mariestad.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt projektledare Johan Bengtsson
2013-09-18, Cirkulationsplats Hermansgårdsvägen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 524

KS 2013/0333

Ombyggnad av Stockholmsvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska nämnden igångsättningstillstånd för ombyggnad av Stockholmsvägen etapp 2. Finansieringen sker inom ramen för investeringsbudgeten
för år 2014.
Bakgrund

VA-saneringen av etapp 2, Verkstadsgatan-Mariagatan beräknas kosta cirka 9 600 tkr. Kostnaden baseras på löpmeterkostnaden från etapp 1. En mer tillförlitlig uppskattning kan ges vid
årsskiftet då första delsträckan av etapp 2 är klar. Av budgeten för VA-saneringen av etapp 1
återstår 1 700 tkr vilket innebär att ett budgettillskott på 7 900 tkr krävs, vilket redan beviljats.
Kostnaden för omgestaltning av mittendelen beräknas till cirka 4 400 tkr. Kalkylen förutsätter
att sträckan får ett enklare utförande än centrumdelen. Mer tillförlitliga beräkningar kommer
att finnas tillgängliga efter att detaljprojektering utförts. Omgestaltningen av etapp 1 är inte
slutredovisad men bedöms ge ett överskott om 600 tkr. Utsikten att erhålla statsbidrag från
Trafikverket för gestaltningen av etapp 2 bedöms som god. Detta skulle kunna ge cirka 750
tkr. Om överskottet från etapp 1 och stadsbidrag räknas av krävs ett tillskott om 3 050 tkr för
omgestaltningen av etapp 2.
Utförandet följer den framtagna handlingen ”Gestaltningsplanen för Stockholmsvägen”. En
separerad gång- och cykelväg med markbeläggning av asfalt anläggs på södra sidan. På norra
sidan anläggs en gångbana samt dubbelsidig belysning av samma typ som i centrumdelen.
VA-saneringen längs sträckan Verkstadsgatan-Milstensgatan, etapp 2A påbörjas V. 44 (28
oktober) och beräknas pågå i 6 veckor. Asfaltering inför vintern styr etappens längd. VAsaneringen längs sträckan Milstensgatan-Mariagatan, etapp 2B bör kunna påbörjas i april
2014 när tjälen tillåter byggstart. Uppskattad byggtid är cirka 7 veckor.
Detaljprojektering av gaturummet utförs parallellt med VA-saneringen. Byggstart för gatuombyggnaden sker till våren. VA-saneringen samordnas så mycket som möjligt med omgestaltningen. Målsättningen är att arbetena ska störa trafiken så lite som möjligt.
Under VA-saneringen behöver Stockholmsvägen, främst av säkerhetsskäl, stängas av för genomfartstrafik längs berörda sträckor. Trafiken mot Centrum leds via Mariagatan, Norra vägen
och Verkstadsgatan. Trafiken från Centrum leds via Mariagatan och Östra järnvägsgatan.
Trafikkarta med tillhörande text kommer att annonseras i Mariestadstidningen.
Berörda näringsverksamheter längs sträckan kommer att få personligt besök och informationsmaterial inför byggstart. Under byggtiden kommer information att ges löpande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 524 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP), Rune Skogsberg (C), Nils Farken (MP) samt Marianne Kjellquist (S)
tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av projektledare Johan Bengtsson 2013-10-13, Ombyggnad av Stockholmsvägen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Tekniska nämnden
Projektledare Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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KS 2013/0050

Uppföljning av försök med avgiftsfri parkering på lördagar samt
första halvtimmen på vardagar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tills vidare fortsätta med avgiftsfri parkering på
lördagar samt första halvtimmen på vardagar i centrum.
Bakgrund

Vid årsskiftet 2012/2013 utökades antalet avgiftsbelagda parkeringar i enlighet med det så
kallade ”Åtgärdspaketet”. Det medförde att antalet parkeringsautomater utökades med fyra
stycken till totalt sju stycken.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-13 att på prov införa avgiftsfri parkering på lördagar samt första halvtimmen på vardagar under perioden juli – september 2013.
Uppföljning av försöket skulle återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Trots försäkran från leverantören att omprogrammering av automaterna var en okomplicerad åtgärd som kunde genomföras av leverantören på distans dröjde det till en vecka in i
augusti innan åtgärden var utförd. Detta innebär att en rättvisande jämförelse om vilken effekt försöket fått på intäkterna endast svårligen låter sig göras.
Ett sätt att räkna är jämföra andelen intäkter i september jämfört med till exempel april tidigare år och sedan göra motsvarande jämförelse den senaste perioden. I genomsnitt har intäkterna de tre första perioderna i september månad utgjort 99,3 procent av intäkterna i
april månad. Med detta sätt att räkna är förlusten av intäkter föranlett av försöket endast
marginell.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av gatuchef Matz Hasselbom 2013-10-27, Uppföljning av försök med
avgiftsfri parkering på lördagar samt första halvtimmen på vardagar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
Gatuchef Matz Hasselbom
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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KS 2013/0046

Ett gemensamt samordningsförbund SkövdeHjoTiBorg och
FalköpingTidaholm
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun avstyrker förslaget till ett gemensamt samordningsförbund i Östra
Skaraborg.
Bakgrund

Ordförandena i de tre samordningsförbunden i Skaraborg har tidigare föreslagit att det
skulle bildas ett gemensamt samordningsförbund i Östra Skaraborg. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2013-08-15 att Mariestads kommun avstyrker förslaget till ett gemensamt samordningsförbund i Östra Skaraborg.
Efter genomgång av remissvaren konstaterade presidierna för de tre förbunden att det i
dagsläget inte finns en majoritet för att bilda ett förbund i Skaraborg. En majoritet av kommunerna i SkövdeHjoTiBorg och FalköpingTidaholm är för medan kommunerna i Norra
Skaraborg istället önskar en fortsatt samverkan.
Ett nytt förbund kommer sannolikt att bildas den 1 januari 2015 av kommunerna SkövdeHjoTiBorg och FalköpingTidaholm – förslagsvis under namnet Samordningsförbundet
Östra Skaraborg. Presidierna för samordningsförbunden Östra Skaraborg framhåller i en
skrivelse att det är önskvärt att även kommunerna i Norra Skaraborg ingår i det nya förbundet för att få än större kraft gällande välfärdsfrågor och att möjligheten finns ännu en tid. I
sådana fall önskas svar senast den 31 oktober 2013.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förbundsdirektör Tomas Rosenlundh 2013-08-28, Ett gemensamt
samordningsförbund SkövdeHjoTiBorg och FalköpingTidaholm.
______________________________________________________

Expedieras till:
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg
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KS 2011/0269

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-09-14 kommunchefen i uppdrag att tillsätta en
parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp som skulle lämna förslag till utformning av den
politiska organisationen, arbetssätt samt ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda. Arbetsgruppens förslag presenterades på kommunstyrelsens sammanträde 201209-06. Arbetsgruppen var dock inte varit enig i alla frågor/förslag.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-06 att tillsätta en ny arvodesgrupp som skulle bestå av
en person från samtliga partier i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen skulle vara uppdragsgivare till arbetsgruppen och oppositionen skulle vara sammankallande.
Arvodesgruppen har sammanställt följande förslag till revidering av arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Mariestads kommun:
-

Arvodesnivåerna ska fortsättningsvis vara knuta till riksdagsledamöternas arvoden.
Årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande ska vara 90 procent av riksdagsledamöternas arvode för mandatperioden 2014-2018.

-

Arvodesgruppen föreslår följande ändringar gällande förtroendevalda i nämnder, styrelser och arbetsutskott (procent av ersättningen till kommunstyrelsens ordförandes):

Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska & Avfallsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Kulturnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna
De kommunala bolagen:

Ordförande
25 %
23 %
14 % (10 + 4)
10 %
6%
6%
5%
8%

1:e vice ordf.
20 %
18 %

2:e vice ordf.

4%
3%
4%
4%

3%

Anmärkning: I de nämnder som ej är gemensamma med Töreboda och Gullspång, samt
kommunfullmäktige tas posten 2:e vice ordförande bort.

När det gäller tekniska nämnden och avfallsnämnden avser procentsatsen den ordförande som är utsedd av Mariestads kommun. Ordförandeskapet i tekniska nämnden
(för Mariestads del) knyts till avfallsnämnden där samma person är ordförande i bägge
nämnder. Detta gäller även miljö- och byggnadsnämnden.
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Årsarvodet till ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sänks från nuvarande 18
till 15 procent av ersättningen till kommunstyrelsens ordförande.
-

Grundstödet till partierna i kommunfullmäktige höjs till 20 000 kr. Den rörliga delen av
stödet ska kvarstå på nuvarande summa om 13 500 kr/mandat.

-

Arvodesgruppen föreslår att ingen ändring sker gällande ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda över 67 år.

-

Ersättning för förlorad pensionsförmån ändras till 4,5 procent från och med 1 januari 2014.

-

Arvodesgruppen beslutar om följande beslutsprocess för arvodesberednings förslag:
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar arvodesberedningens förslag på remiss till
partierna som är representerade i Mariestads kommun. Remissvaren skickas till kommunstyrelsen innan det går vidare till kommunfullmäktige. Remisstiden är tre veckor
från det att remissen skickats ut.

-

Arvodesgruppen föreslår att antal ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat.

Uppdrag till kommunstyrelsen:
-

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om det är möjligt att
inte betala ut partistödet till partier med så kallade ”tomma stolar”.

-

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att förtydliga de regler som finns
gällande förlorad arbetsförtjänst.

Underlag för beslut

Minnesanteckningar från parlamentarisk grupp 2013-09-06.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Lönekontoret)
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KS 2013/0394

Ansökan om verksamhetsbidrag från det sociala företaget Fix-it,
ekonomisk förening
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att kompletteras med
ett förslag till finansiering av ansökan om verksamhetsbidrag.
Bakgrund

Det sociala företaget Fix-it är ett resultat av ett EU-projekt som drevs i Mariestads kommun
t.o.m. 2013-10-31. Företaget har växt fram under arbetet med att stödja personer som står
utanför arbetsmarknaden, till en anställning för att minska utanförskapet i samhället. Projektet har främst varit riktat till personer som stått längst ifrån arbetsmarknaden.
Under projekttiden har verksamheten erhållit stöd av två projektledare. Företaget har behov
av fortsatt stöd och vägledning för att hantera och lösa de frågor som uppstår avseende att
driva ett socialt företag. Främst handlar det om att axla ansvaret som arbetsgivare.
Om det sociala företaget från 2013-11-01 lämnas utan stöd och bidrag från kommunen innebär detta sannolikt att de nio personer som idag är anställda återigen hamnar i utanförskap då de ännu inte är redo för den reguljära arbetsmarknaden.
Företagets förslag är att ingå ett avtal med kommunen om att utföra uppdrag, som motprestation erhåller företaget ett verksamhetsbidrag. Avtalets innehåll styr storleken på bidraget,
som halveras inför år två för att sedan helt upphöra. För att företaget ska kunna fortsätta
med sin verksamhet under år 2014 med anställda samt köp av stödtjänster krävs ett bidrag
om 450 tkr. För år 2015 halveras beloppet till 225 tkr. Detta kan jämföras med om de nio
anställda i stället uppbär försörjningsstöd, vilket skulle kosta 756 tkr under ett år.
Socialnämnden beslutade 2013-10-15 att anhålla från kommunstyrelsen att organisatoriskt
flytta Fix-it till Arbetsmarknadsenheten (AME).
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-10-15 § 145, Verksamhetsbidrag till Fix-it, ekonomisk förening.
Skrivelse upprättad av tf. förvaltningschef IFO Anette Karlsson 2013-09-23, Verksamhetsbidrag till Fix-it, ekonomisk förening.
Skrivelse från Fix-it angående ansökan om verksamhetsbidrag
Verksamhetsplan 2014 för Fix-it
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri, T.f. förvaltningschef IFO Anette Karlsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 529

KS 2013/0002

Drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt
flerårsplan 2015-2016
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för år 2014 samt
flerårsplan för åren 2015-2016.
2. Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder, med totalt tio miljoner kronor.
3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara oförändrade.
4. Skattesatsen ska vara oförändrad 21.26 kr.
5. Partistödet ska vara oförändrat, (se Kf § 22/07).
6. Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig taxering
samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutas av riksdagen, i
den antagna driftbudgeten för Mariestad under 2014 och flerårsplan 2015-2016.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Mariestadspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna) har upprättat ett förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads
kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Socialdemokraterna samt Miljöpartiet har upprättat ett förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Vänsterpartiet har upprättat ett förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads
kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 att återremittera majoritetspartiernas budget.
Kommunfullmäktiges ordförande meddelade även att han hade för avsikt kalla till ett extra
sammanträde med kommunfullmäktige för att behandla kommunens drift- och investeringsbudget för år 2014 med flerårsplan 2015-2016.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker majoritetspartiernas förslag till beslut med följande ändrings- och tilläggsyrkanden:
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-

Socialnämnden tillförs ytterligare 700 tkr för år 2014. Majoritetspartiernas ramökning
för socialnämnden år 2014 är därmed densamma som i Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag.

-

Kommunrevisionen tillförs ytterligare 100 tkr, totalt 800 tkr, för år 2014. Majoritetspartiernas ramökning för kommunrevisionen år 2014 är därmed densamma som i Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag.

-

Majoritetspartierna avvaktar med avvecklingen av deponifonden till dess att kommunfullmäktige beslutat i ärendet. Därmed minskas resultatet i majoritetspartiernas budget
med 7 500 tkr för år 2014.

Christer Dalvik (MAP) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) tillstyrker Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt majoritetspartiernas förslag till drift- och investeringsbudget för
Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Underlag för beslut

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Mariestadspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna) förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014
samt flerårsplan 2015-2016.
Socialdemokraternas samt Miljöpartiets förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Vänsterpartiets förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014
samt flerårsplan 2015-2016.
Protokoll Centrala samverkansgruppen 2013-10-18.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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KS 2013/0146

Prioritering av arbete med medborgarförslag och motioner
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att samtliga motioner och medborgarförslag som
inte kräver någon större utredning ska redovisas med tjänsteskrivelse och förslag till beslut
vid arbetsutskottets sammanträde den 19 december 2013.
De motioner och medborgarförslag som kräver större utredningar ska delrapporteras skriftligt vid samma sammanträde. Delrapporten ska innefatta vilket arbete som pågår, vilket arbete som återstår, eventuella problem samt när utredningen förväntas vara klar för beslut.
Kommunens förvaltningar ska prioritera beredningen av medborgarförslag och motioner så
att redovisning kan ske enligt ovanstående beslut.
Bakgrund

Enligt kommunallagen ska de motioner och medborgarförslag som inte har färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året. Kommunledningskontoret upprättar en sammanställning över dessa motioner och medborgarförslag och skickar ut till berörda tjänstemän innan de presenteras för kommunfullmäktige. Avsikten med detta är att
beredande tjänstemän ska uppge när beredningen av ärendet beräknas vara slutförd.
Kommunfullmäktige har vid upprepade tillfällen framfört kraftfull kritik mot att vissa motioner och medborgarförslag tar flera år att bereda. Enligt kommunallagen bör motioner och
medborgarförslag beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år.
Enligt kommunens rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag (beslutad av
kommunchefens ledningsgrupp 2009-01-22) ska förvaltningen inkomma med yttrande till
administrativa enheten inom tre månader.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-28 framfördes återigen att kommunens
förvaltningar måste anstränga sig ytterligare för att bereda motioner och medborgarförslag
inom utsatt tid.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga tjänstemän som bereder medborgarförslag och motioner
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Avtal med Migrationsverket

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
______________________________________________________

Samarbete om EU-projekt

Vid extrastämman med West Sweden framfördes önskemål från ett flertal kommuner att
samarbete om EU-projekt.
Arbetsutskottet ger ordförande Johan Abrahamsson (M) i uppdrag att anmäla kommunens
intresse att delta i diskussioner om eventuella samarbetsformer om EU-projekt.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-11-07

Anslagsdatum

2013-11-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-12-02

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

