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Kommunstyrelsen
Ks § 194

Fastställande av dagordningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med nedanstående förändring.
Följande ärenden tillkommer:
Mariestads kommuns yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen Mål Nr 4798-13
______________________________________________________
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Kommunstyrelsen
Ks § 195

KS 2013/0153

Prognos 4 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Prognos 4 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Jonas Eriksson
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Kommunstyrelsen
Ks § 196

KS 2013/0153

Prognos 4 år 2013 för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Prognos 4 år 2013 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Jonas Eriksson
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Kommunstyrelsen
Ks § 197

KS 2013/0352

Beslutade och genomförda åtgärder i kommunens nämnder
för att uppnå budget i balans
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2013-09-12 kommunchefen i uppdrag att sammanställa samtliga beslutade och genomförda åtgärder för att berörda nämnder ska uppnå en budget i balans under innevarande år.
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning över beslutade och genomförda åtgärder för att berörda nämnder ska uppnå en budget i balans under innevarande år. Uppdraget
återrapporteras av ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Sammanställning upprättad av ekonom Jonas Eriksson, Uppföljning av beslutade besparingar 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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Kommunstyrelsen
Ks § 198

KS 2012/0052

Uppföljning av kommunstyrelsens mål för år 2013 efter prognos 4
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Kvalitetsstrateg Maria Torp
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Kommunstyrelsen
Ks § 199

KS 2012/0052

Uppföljning av nämndernas mål för år 2013 efter prognos 4
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetsstrateg Maria Torp
Ekonomichef Maria Vaziri
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Kommunstyrelsen
Ks § 200

KS 2013/0358

Finansiell profil för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen
Bakgrund

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har utvecklat en finansiell benchmarking som benämns ”Den finansiella profilen”. De kommuner som samarbetar med KFi erhåller årligen
en rapport kring modellen.
Mariestads kommun har nu fått årets (2013) rapport som omfattar perioden 2010-2012.
Slutsatser från rapporten är att det finansiella läget 2012 i Mariestads kommun jämförelsevis
är sämre än snittet för riket, Västra Götaland och Hallands län men att den finansiella utvecklingen för perioden 2010-2012 har varit bättre.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist, KFi-rapport: Finansiell profil, Mariestads kommun 2010-2012.
Kommunforskning i Västsverige (KFi), Finansiell profil, Mariestads kommun 2010-2012.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Controller Håcan Lundqvist
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Kommunstyrelsen
Ks § 201

KS 2012/0190

LEADER-projektet Onsö – resurs för biosfärsupplevelser
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner projektrapporten för LEADER-projektet ”Onsö – resurs
för biosfärsupplevelser”, daterad 2013-09-20. Rapporten och övrigt underlag översänds
till LEADER Norra Skaraborg för att avsluta projektet.
2. Kommunstyrelsen konstaterar att projektets övergripande förslag och möjligheter i allt
väsentligt stödjer kommunens övergripande ambition om att skapa utvecklingsförutsättningar i skärgården och stimulera utveckling som följer ett hållbarhetsperspektiv.
Utredningen visar med önskvärd tydlighet att det finns en stor potential för ön Onsö,
dess byggnader och anläggningar. Den initiala utmaningen står i att hitta rätt förvaltare.
Kommunstyrelsen gör samtidigt ställningstagandet att Mariestads kommun inte har någon ambition att köpa eller långsiktigt hyra byggnader och anläggningar på Onsö.
Kommunstyrelsens rekommendation är att Länsstyrelsens Västra Götalands län och
Naturvårdsverket arbetar vidare med att hitta en långsiktig hyresgäst som kan utveckla
Onsö, gärna i linje med vad som beskrivs i den bilagda rapporten. Om staten lyckas
med detta kommer Mariestads kommun i lämpliga delar bidra för att underlätta och
stimulera utvecklingen.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Mariestads kommun har beviljats finansiering av LEADER Norra Skaraborg för projektet
”Onsö – resurs för biosfärsuppleveler”. Projektets syfte har varit att undersöka intresse och
möjligt användningsområde för bostäderna på ön Onsö. Detta har genomförts under perioden 1 maj 2012 t.o.m. 31 oktober 2013.
Arbetet har engagerat många intressenter och satt ett önskvärt ljus på Onsö som destination. Vad som har genomförts och vilka resultat som har uppnåtts går att utläsa i projektrapporten med dess bilagor.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-09-20, Leader-projektet
”Onsö – resurs för biosfärupplevelser”.
Mariestads kommun, Onsö – en resurs för Biosfärsupplevelser, Rapport av Leaderprojekt
med bilagor 20 september 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Länsstyrelsen västra Götalands län
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Kommunstyrelsen
Ks § 202

KS 2013/0277

Yttrande över intresseförfrågan om fortsatt samarbete inom
”Kommuner i samverkan för Vänerns vattenreglering”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande över intresseförfrågan om fortsatt
samarbete inom ”Kommuner i samverkan för Vänerns vattenreglering”:
1. Avser er kommunen att ingå i samverkansgruppen ”Kommuner i samverkan för Vänerns vattenreglering” under perioden 2014 – 2017?
Svar: Ja.
2. Anser er kommun generellt att samarbetet ska fortsätta att bedrivas på nuvarande nivå
och omfattning eller önskar ni att arbetet intensifieras för på ett tydligare sätt kunna driva
dessa frågor ur kommunernas perspektiv och med kommunernas övergripande syften?
Svar: För att kunna uppfylla kommunernas gemensamma målsättningar med samarbetet är vår bedömning att samarbetet måste intensifieras och prioriteras på ett annat sätt hos berörda aktörer. Samarbetet
måste utökas och få tydligare inriktning.
3. Om er kommun önskar utöka samarbetet. Hur ställer ni er till en utökning av medlemsavgiften? (Indikativt ca 50 000 tkr per år.)
Svar: Mot bakgrund av samarbetets syften är bedöms den årliga insatsen vara rimlig.
4. Ange gärna förslag på frågeställningar/fokusområden som samarbetet bör/ska fokusera på under de närmaste åren.
Svar: Huvuduppgifter bör även fortsättningsvis vara att ”skapa förutsättningar för en stabil och funktionsanpassad avtappning av Vänern.” För att nå önskad effekt är det av största vikt att samarbetet
inte breddas onödigt mycket och får svårighet att fokusera på huvuduppgiften och därmed minska sannolikheten att de övergripande målen nås.
5. Andra synpunkter och kommentarer
Svar: Samarbetet bör i lämpliga delar söka samverkan och samarbete med andra s.k. Vänersamarbeten. Idag råder det en rik men ostrukturerad flora av olika Vänerinitiativ. En samordning av dessa
skulle förmodligen få en snabb och tydlig positiv effekt.
Bakgrund

Kommunerna utmed Vänern och Trollhättan har sedan år 2007 samverkat om frågor kring
framtida reglering m.m. av Vänern. Samverkan har sin grund i Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU2006:94). Till samverkansgruppen har Länsstyrelsen Västra Götalands län,
Länsstyrelsen Värmlands län, Karlstads universitet, Vänerns vattenvårdsförbund m.fl. knutits an och engagerat sig i olika omfattning. Olika statliga myndigheter har genom åren önskat få delta.
Justerandes signatur
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Samverkansgruppen vilar i grunden på en enkel överenskommelse mellan kommunerna.
Den årliga avgiftens nuvarande nivå är 5 000 kronor och kansliorganisation med sekreterarskap rullar årsvis mellan kommunerna. Hittills har Karlstad, Mariestad, Lidköping, Kristinehamn och Vänersborg utgjort värdkommun för kansliorganisationen.
Arbetet organiserats med en beslutande politisk ledningsgrupp och en arbetsgrupp som består av anställda. Varje år har verksamhetsplan och verksamhetsberättelse upprättats som
stöd för det löpande arbetet. Det konstateras att närvaro och engagemanget skiftar mellan
olika kommuner. Det finns en arbetsgrupp som förbereder frågor och ärenden som sedan
tas upp i ledningsgruppen.
Målsättningen för samverkansgruppen kan sammanfattas i två huvudområden:
-

Kommunerna ska tillsammans skaffa sig större kunskap om klimatförändringarnas effekter i området och om hur man ska kunna möta och skydda sig mot dessa. Främst
rör det sig om risken för översvämningar. Även frågor som berör ras och skred kan
vara aktuella.

-

Vänerkommunerna ska verka för att andra aktörer ska vidta åtgärder som kan dämpa
effekterna av klimatförändringarna. I detta fall handlar det i ett inledande skede om
kunskapsuppbyggnad, men på längre sikt den om fysiska åtgärder för att kunna öka avtappningen av Vänern och Göta älv.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-09-22, Remiss: fortsatt samarbete inom ”Kommuner i samverkan för Vänerns vattenreglering”.
Skrivelse från Vänersborgs kommun 2013-07-19, Intresseförfrågan om fortsatt samarbete
inom ”Kommuner i samverkan för Vänerns vattenreglering”
______________________________________________________

Expedieras till:
Vänersborgs kommun, Jasmina Lilja
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 12

Kommunstyrelsen
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KS 2013/0320

Projekttjänst för gestaltning och dekoration av det offentliga rummet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att skapa en ny projekttjänst (40 procent) för gestaltning och
dekoration. Syftet med projekttjänsten är att på kort sikt och med god effekt öka samt
förbättra upplevelsen av delar av det offentliga rummet i Mariestad. I första hand avses
arbetet genomföras i tätortens centrala och publika delar.
Ansvar, anställning, arbetsledning och avveckling för anställningen som gestaltare (dekoratör) av det offentliga rummet ska helt utgå från tekniska nämnden/gatuavdelningen.
Kommunstyrelsen och utvecklingsenheten ska inte anställa eller arbetsleda tjänsten.
Tekniska nämnden skapar en projekttjänst på 40 procent t.o.m. 31 december 2014. Inför eventuell fortsättning av tjänsten ska dess innehåll och effekter utvärderas. Särskild
uppdragsbeskrivning och utvärderingskriterier ska tas fram i samband med tillsättning
av tjänsten.
2. Kommunstyrelsen beslutar att den bedömda kostnaden om 229 000 tkr per 12 månadersperiod ska överföras till tekniska nämnden från kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen konstaterar att kostnader för själva gestaltningsuppdraget (dekorationen) måste tillskjutas i särskild ordning. Dessa kostnader grundas på en önskad ambitionsnivå.
4. Kommunstyrelsen konstaterar vidare att denna projektanställning inte ska ersätta den
vakanta tjänsten som stadstädgårdsmästare (50 procent).
Bakgrund

Efter ett politiskt initiativ behandlade kommunstyrelsen 2013-09-12 förslaget att anställa en
person om 40 procent av en heltidstjänst med uppdrag att arbeta med gestaltning av det
offentliga rummet. Förslaget innebar att den nyinrättade tjänsten skulle anställas av kommunstyrelsen samt att gatuchefen vid tekniska förvaltningen skulle vara närmsta chef.
Förslaget var vidare att kostnaden för anställningen och drift skulle finansieras via utvecklingsenhetens budget för innevarande år.
Ärendet återremitterades dock till arbetsutskottet för ”att beredas enligt gällande riktlinjer”.
Planeringschef Kristofer Svensson samt gatuchefen Matz Hasselbom har gemensamt arbetat fram föreliggande förslag med utgångspunkt i en tolkning av det politiska förslaget.
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Planeringschefen och gatuchefen har tolkat uppdraget som att det finns ett politiskt önskemål om att på kort sikt och med god effekt öka samt förbättra upplevelsen av delar av det
offentliga rummet i Mariestad. I första hand avses arbetet genomföras i tätortens centrala
och publika delar. Förutsättningarna avseende hur detta ska lösas, via en tjänst motsvarande
40 procent m.m. är politiskt givna.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) yrkar avslag på förslaget att inrätta en projekttjänst för gestaltning och
dekoration av det offentliga rummet.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-09-24, Nyanställning för gestaltning (dekoration) av det offentliga rummet.
Uppskattning av kostnader för tjänst (40 %) för gestaltning (dekoration) av det offentliga
rummet.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-09-12 § 173, Nyanställning för gestaltning av
det offentliga rummet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Ekonom Elisabeth Westberg
Planeringschef Kristofer Svensson
Gatuchef Matz Hasselbom
Tekniska chefen Åke Lindström
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Länsstyrelsens beslut att upphäva Detaljplan för Del av Sundet 5:1
m.fl., Torsö
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner arbetsutskottets beslut att överklaga länsstyrelsens beslut

till regeringen.

2.

Kommunstyrelsen godkänner inlagan till regeringen, dagtecknad den 8 oktober 2013.

Bakgrund

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden)
Som ett led i den översiktliga planeringen kan landets kommuner peka ut områden i strandnära lägen för lättnader i strandskyddet. Syftet med den möjligheten är att landsbygden ska
kunna utvecklas genom att konkurrensfördelarna av närheten till vatten tas till vara. Miljöbalkens regler ska dock alltid vara uppfyllda.
Mariestads kommun har i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen pekat ut nio s.k. LISområden, bl.a. området Kryparegrund – Klippingsberg, beläget vid Östersundet på Torsö.
Kommunfullmäktige fattade beslut om det tematiska tillägget vid sammanträde den 20 juni
2011, KF § 85/2011.
Som ett led i arbetet med kommunens utveckling har kommunen i maj 2013 antagit detaljplan
för Del av Sundet 5:1 m.fl. (KF § 59/2013). Planområdet ingår som en del i LIS-området
Kryparegrund - Klippingsberg.
Länsstyrelsens beslut om att upphäva kommunens beslut om detaljplan.
Länsstyrelsen har därefter upphävt fullmäktiges beslut om detaljplan. Kommunen har haft tre
veckor på sig att överklaga beslutet (d.v.s. senast 2013-10-10).
Den 26 september 2013 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att länsstyrelsens beslut
skulle överklagas. Arbetsutskottets beslut redovisades i kommunfullmäktige vid fullmäktiges
sammanträde den 30 september 2013. Beslutet lämnades utan erinran av fullmäktige.
Kommunen har därefter överklagat länsstyrelsens beslut inom föreskriven tid.
Underlag för beslut

Mariestads kommuns överklagan till regeringen av Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut den 17 september 2013, diarienummer 404-19716-2013.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-06-20 § 85, Beslut om antagande: Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).
Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson
2013-09-20, Information: Detaljplan för Del av Sundet 5:1 m fl., Torsö.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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______________________________________________________

Beslut från länsstyrelsen avseende Överprövning av beslut att anta detaljplan för Sundet 5:1
m.fl. Torsö, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Regeringen
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur
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KS 2013/0284

Marknadsföringsbidrag till Vadsbogymnasiet, Marintekniska
programmet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 360 tkr som marknadsföringsbidrag till Vadsbogymnasiet, Marinteknikprogrammet enligt upprättat förslag.
Bidraget finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande och belastar resultatet
för innevarande år.
2. Resultatet av marknadsföringsinsatsen ska återredovisas till arbetsutskottet i augusti 2014.
Per Rosengren (V) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-08-15 kommunchefen i uppdrag att upprätta ett
förslag till marknadsföringsbidrag till Vadsbogymnasiet, Marinteknikprogrammet. Uppdraget överlämnades till barn- och utbildningschefen samt rektorn för Vadsbogymnasiet för
beredning.
Marintekniska programmet i Mariestad är unikt då det är en av två Marintekniska gymnasieutbildningar som finns i Sverige. Utbildningen har riksintag och är godkänd av Skolverket
för att bedriva utbildning mot egna examensmål.
För att kunna ge en bra analys av marknadsföringsmedel för ett enskilt program krävs en
större och mer omfattande genomlysning. Det är även viktigt med en långsiktighet i marknadsföringen eftersom det kan ta tid att vinna marknadsandelar. Målgruppen för marknadsföringen är främst elever i årskurs 8 och 9 i kommuner med sjö- eller havsnära läge där
branschen har verksamhet. Trots att det är riksintag på programmet är de ungdomar som
bor inom veckopendlingsavstånd primär målgrupp. Med kampanjer i Skaraborg, runt Vänern och längs Västkusten vill Vadsbogymnasiet berätta att Marintekniska programmet
finns i Mariestad, samt vad programmet innehåller och påvisa att det är en utbildning som
leder till jobb. På mässor uppfattas Marintekniska programmet som spännande och lockar
in mässbesökare till långa samtal. Detta speglas inte i antal sökande till programmet, men
ger en indikation på att sökantalet borde kunna ökas.
Målet till 2014-05-15 är 20 behöriga förstahandssökande. Totalt söker dessa elever till 16
platser. Genom att öka söktrycket ökar även intresset för programmet och ger det högre
status. Som ytterligare ett delmål ökas kännedomen om programmet i Mariestad. En kvantitativ målsättning för Marintekniska programmet är att varje årskurs blir fylld med behöriga
elever. I dagsläget erbjuds 16 platser per årskull. Att ha fler elever än 16 i verkstaden samtidigt ställer högre krav på säkerhet och kräver fler lärare in i programmet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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I en komplett aktivitetsplan ingår vilka aktiviteter som genomförs, datum för respektive
satsning, vilka som ska vara representerade och vilket material som krävs för representationen. Nedan följer ett första underlag till aktivitets- och kommunikationsplan för Marintekniska programmet.
I första hand kommer kostnadsfria, digitala kanaler användas. De är kostnadseffektiva och
har stor spridning i den primära målgruppen. Även pressbearbetning är kostnadseffektivt
och ger uppmärksamhet med hög trovärdighet.
Reklamfilm med ”känsla” av programmet och allmän information. En
lång och en kort version liknande de filmer som framtagits för kommunen.
Musikrättigheter till filmer
Facebooksida – utbildningsanpassad med specialmoduler
Facebookannonsering riktad till rätt målgrupp/åldersgrupp
Inspirationsfilm med specifik information, kortfilm med inslag från
undervisningen.
Foton att använda till tryckta material. 10 timmar tjänst av fotograf.
Stöd i framtagande av marknadsstrategi/plan. Köp av tjänst offereras
från ”Kollektivet”.
Summa

115 000
40 000
5 000
100 000
50 000
10 000
40 000
360 000

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M), Christer Dalvik (MAP), Marianne Kjellquist (S), Sture Pettersson
(S), Janne Jansson (S), Nils Farken (MP), Rune Skogsberg (C), Björn Fagerlund (M), SvenInge Eriksson (KD), Ida Ekeroth (S), Maria Jansson (C) samt Leif Jonegård (FP) tillstyrker
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt rektorn för Vadsbogymnasiet Maria Appelgren 2013-09-25, Marknadsföringsbidrag till Vadsbogymnasiet,
Marintekniska programmet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Rektor för Vadsbogymnasiet Maria Appelgren
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/0190

Anpassning av taxor för att undvika omotiverade tillgångar i fonder
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att:
-

Avveckla fonderade medel i deponifonden. Tillsynsmyndighetens krav för annan säkerhet ska tillgodoses.
Del av överskott i sophämtningsfonden ska finansiera uppbyggnad av matavfallssortering.
Finansiera kostnaderna för matavfallssorteringen inom ramen för taxan.

Omlastningsfonden bibehålls enligt tekniska chefens förslag.
Sture Pettersson (S), Marianne Kjellquist (S), Janne Jansson (S), Ida Ekeroth (S), Nils Farken
(MP) samt Per Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-30 kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att avveckla fonderade medel för deponin samt lämna förslag till anpassad driftbudget för sluttäckning av deponin. Ärendet har beretts av avfallschefen, redovisningschefen samt tekniska chefen.
Deponifonden
Ekonomisk säkerhet för deponiverksamhet regleras i Miljöbalken (MB) 15 kap 34 § till 16
kap 3 §. Med hjälp av två oberoende jurister har avfallsavdelningen tolkat MB. Tolkningen
som görs är följande: För att en avveckling av deponifonden skulle kunna påbörjas ska Mariestads kommun till tillsynsmyndigheten länsstyrelsen presentera annan, till fonden, likvärdig säkerhet för deponins avslutning. Fonderade medel behövs för att täcka kommande
kostnader i deponeringsverksamheten. Säkerheten ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
I kommunens premisser för att bedriva deponiverksamhet ingår att ställa ekonomisk säkerhet, för verksamhetens drift genom avgiftsuttag, för att avsluta deponin genom att ha en
ställd säkerhet för förväntade kostnader. Enligt gällande lagtext godtas inte kommunens beskattningsrätt som ekonomisksäkerhet i detta fall. Fonden behöver inte överstiga den beräknade kostnaden för sluttäckning. Det senaste värdet beräknades år 2010 till 7,5 miljoner
kr (mnkr) med hänsyn tagen till intäkter för KKAB:s aska och kommunfullmäktige beslutade med anledning av det en avsättning till deponifonden med 2 mnkr (Kf 2010 § 126 ).
Avfallsavdelningen kommer att beräkna ett nytt nuvärde då länsstyrelsen godkänt metodplanen för sluttäckningen.
Med anledning av ovanstående kan avfallsavdelningen inte tillstyrka en avveckling av de
fonderade medlen, möjligen en anpassning till det beräknade värdet 7,5 mnkr. Avfallsavdelningen förordar dock ett avvaktande tills ett nytt värde är beräknat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 206 (forts.)
______________________________________________________

Redovisningschefen framhåller att en avveckling av fonden för deponin kortsiktigt påverkar
kommunens soliditet negativt men går också mot allmänna redovisningsprinciper. Rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser från Rådet för kommunal redovisning
tydliggör det.
Där står bland annat att en avsättning/förpliktelse ska redovisas om ett troligt utflöde av resurser kommer att krävas och att en tillförlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningen ska göras med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera
den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar ska prövas vid varje balansdag dvs.
vid varje bokslut och justeras så att de återspeglar den bästa uppskattningen vid det tillfället.
Om det inte är troligt med utflöde av resurser ska avsättningen återföras.
Med de uppgifter som finns i dag skulle en avveckling av fonden innebära att medel för sluttäckning saknas samt att kommunen inte följer rekommendationen inom redovisningsområdet. Följs inte en rekommendation ska det tydligt framgå i årsredovisningen. Enligt samtal
med kommunens revisorer kommer en avveckling av fonden utan ett nytt beslut om annat
belopp även att ge en anmärkning då rekommendationer och lagstiftning inte följs.
Sophämtningsfonden
Fonden för sophämtning/slamtömning har en ingående balans år 2013 om 5 354 000 kr.
Sophämtningsfonden är uppbyggd av taxemedel och tillhör avfallskollektivet.
Under år 2014 kommer 1 400 000 kronor att användas för utveckling av verksamheten i
enlighet med Avfallsnämndens beslut. Fonden ska, enligt beslut i Avfallsnämnden, användas då kommunen inför matavfallsutsortering. Fonderade medel kommer endast att kunna
finansiera en del av den totala kostnaden varför fonden inte kan betraktas som omotiverad.
Översyn av taxan kommer att ske efter att systemet har införts och då utifrån nivån på de
då löpande driftkostnaderna.
Omlastningsfond
Fonden för återvinning/omlastningsstationer har en ingående balans år 2013 om 1 857 000
kr. Omlastningsfonden är uppbyggd av taxemedel och medel återinvesteras i verksamheten.
Under år 2013 används medel till arbetsmiljöförbättringar. Utgående balans bedöms bli
800 000 kronor, vilket är samma nivå som tidigare år. Verksamheten bedrivs till marknadsmässiga priser och villkor. Denna typ av verksamhet påverkas bl.a. av världsmarknadspris
på råvaror varför en fond är viktig för att kunna utjämna svängningar. Fonden bedöms därför inte vara omotiverad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M), Christer Dalvik (MAP) samt Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Sture Pettersson (S) yrkar att punkt 1 ändras så att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utreda en avveckling av fonderade medel i deponifonden. Tillsynsmyndighetens
krav för annan säkerhet ska tillgodoses.
Marianne Kjellquist (S), Janne Jansson (S), Ida Ekeroth (S), Nils Farken (MP) samt Per Rosengren (V) tillstyrker Petterssons (S) yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist samt redovisningschef Lars Bergqvist
2013-09-26, Ksau § 282/2013 Uppdrag: Utreda förutsättningarna för att avveckla fonderade
medel för deponin samt lämna förslag till anpassad driftbudget för sluttäckning av deponin.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström 2013-09-30, Uppdrag angående omotiverade tillgångar i fonder inom avfallsverksamheten.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Avfallschef Annika Kjellkvist)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur
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KS 2013/0310

Om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att påbörja projektet med en om- och
tillbyggnad av Jubileumsteatern under innevarande verksamhetsår. Kostnaden ska regleras
mot investeringsmedel för Jubileumsteaterns renovering år 2014/2015.
Bakgrund

Tekniska Förvaltningen har fått i uppdrag att renovera och bygga till Jubileumsteatern på
Karlsholme.
Utifrån upprättade skisser av den om- och tillbyggda Jubileumsteatern har tekniska förvaltningen gjort bedömningen att kostnaden kommer att överstiga 30 miljoner kr med befintligt
innehåll. Projektet måste därmed minskas i omfattning alternativt måste kommunfullmäktige anslå ytterligare medel.
Tekniska förvaltningens uppfattning är att det inte går att minska ner omfattningen eftersom köket och serveringsytorna i så fall måste minskas radikalt. Då kommer det inte
längre att finnas ett beredningskök utan någon enklare form av mottagningskök. Serveringsytorna i nuvarande förslag ska även tjäna som pausytor vid teaterföreställningar m.m. Det är
därmed inte möjligt att minska dem heller eftersom teatergästerna i så fall inte har någonstans att ”sträcka på benen”, i pauser och motsvarande.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP), Sven-Inge Eriksson (KD), Leif Jonegård (FP), Maria Jansson (C)
samt Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Sture Pettersson (S) yrkar avslag på projektet med en om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern.
Marianne Kjellquist (S), Janne Jansson (S), Ida Ekeroth (S), Nils Farken (MP) samt Per Rosengren (V) tillstyrker Petterssons (S) yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bosse Theoren
2013-09-23, Ombyggnad/Tillbyggnad av jubileumsteatern i Mariestad.
Justerandes signatur
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Skiss över om- och tillbygd Jubileumsteater.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Tekniska chefen Åke Lindström
Fastighetschef Bosse Theoren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 208

KS 2013/0364

Plan för vassröjning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att, inom ramen för anslagen budget, anslå 400 tkr per år
under en treårsperiod för vassröjning med start 2014 enligt förutsättningar beskrivna
nedan.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag lämna förslag till finansiering inom
ramen för anslagen budget.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-06-27 kommunchefen i uppdrag att upprätta en
plan för vassröjning. Ärendet överlämnades till tekniska förvaltningen för beredning.
De senaste åren har vassröjning utförts regelbundet i och kring småbåtshamnen. Hösten
2011 utökades vassröjningen till att även omfatta Tidans mynning. En motsvarande röjning
planerades till hösten 2012 men utfördes inte på grund av isbildning, vilket gjorde att arbetet
sköts upp till kommande vår. Arbetet påbörjades men fick avbrytas efter anmodan från
Länsstyrelsen då en sällsynt fågel synts till i vassområdet. Vassröjningen är nu inplanerad
denna höst, med tidsmarginal för eventuell isbildning.
Enligt befintlig kunskap bör vassröjning ske minst tre år i följd om en långvarig hämmande
effekt på tillväxten ska kunna uppnås. För bästa effekt ska vassen skäras av under vattenytan.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tillskjuter medel så att vassen kan skäras ned i och kring småbåtshamnen samt vid Tidans mynning under en tidsperiod av fyra år.
Finansieringen till årets vassröjning är klar. Till kommande års vassröjningar föreslår tekniska förvaltningen att kommunstyrelsen tillskjuter 400 tkr per år under en treårsperiod.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av gatuchef Matz Hasselbom 2013-10-06, Plan för vassröjning i Mariestad.
Karta: geografisk omfattning på vassröjningen.

Justerandes signatur
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Expedieras till:
Tekniska nämnden,
Tekniska chefen Åke Lindström
Gatuchef Matz Hasselbom
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Mariestads kommuns medverkan i projekt Wallhamn
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun avslutar sitt nuvarande engagemang
i utvecklingsprojektet Wallhamn i Sjötorp.
Beslutet sker mot bakgrund av att de förutsättningar som råder för att genomföra projektet sammantaget bedöms som för svaga.
2. Kommunstyrelsen ger utvecklingsenheten i uppdrag att upprätta ett förslag till användningsområde för den kommunala marken i samband med upprättandet av utvecklingsplanen för Sjötorp.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-23 att Mariestads kommun skulle bistå Hushållningssällskapet med grundläggande information om gällande förutsättningar m.m. för utvecklingen av området Wallhamn. Efter sammanställning skulle kommunens fortsatta ställningstagande och engagemang i frågan att prövas.
På initiativ av Samhällsföreningen i Sjötorp, fastighetsägare och berörda näringslivsföreträdare har frågan väckts under år 2012 om att utveckla det tidigare välutredda projektet Wallhamn till ett möjlighet genomförande. Mariestads kommun var i det tidigare arbetet mycket
involverad med arbetsuppgifter som framtagande av ny detaljplan, miljötillstånd m.m. Projektet genomfördes inte vid detta tillfälle. Mariestads kommun är även markägare inom del
av utrednings- och utvecklingsområdet.
Samhällsföreningen i Sjötorp har under år 2012 tagit fram en förstudie som översiktligt och
sammanfattat beskriver förutsättningar och möjligheter att genomföra projektet i allt väsentligt enligt de intentioner som gällde under åren strax efter millennieskiftet.
På uppdrag av Fiskeområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle” fördjupade Hushållningssällskapet Skaraborg förutsättningarna för projektet. Mariestads kommun överlämnade efterfrågat
underlagsmaterial till detta arbete. Hushållningssällskapet har under september 2013 informerat Mariestads kommun att den gängse uppfattningen hos berörda näringslivsföreträdare,
främst yrkesfiskarna, att projektet är för omfattande i förhållande till deras behov. Markägaren
till huvudfastigheten har enligt uppgift inte ansett sig ha tid att arbeta med projektet.
Hushållningssällskapet Skaraborg gör mot denna bakgrund den samlade bedömningen att utvecklingsprojektet Wallhamn inte kommer att genomföras under nuvarande period. Sjötorps
samhällsförening är informerad om att det inte kommer att bli något projekt i närtid.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur
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Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-04-25, Förslag till Mariestads
kommuns medverkan i projekt Wallhamn.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-05-23 § 115, Förutsättningar för Mariestads
kommuns medverkan i projekt Wallhamn.
E-post från hushållningssällskapet till planeringschef Kristofer Svensson 2013-10-01.
Förslag till utbyggnad av hamnen i Sjötorp upprättat av Arvo Vikström, maj 2012.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Sjötorps samhällsförening
Fiskeområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 210

KS 2013/0363

Köpekontrakt för försäljning av mark inom kv. Ormbunken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt med Fastighetsaktiebolaget
Perium Väst där kommunen överlåter del av fastigheten Gärdet 1:6 om ca 2 100 kvadratmeter till bolaget. Den totala köpeskillingen uppgår till 105 tkr.
Bakgrund

Fastighetsaktiebolaget Perium Väst har inkommit med önskemål om att få förvärva mark
inom kv. Ormbunken för att möjliggöra ytterligare etablering. Etableringen kommer att ske
intill Granngårdens befintliga verksamhet som kommer att finnas kvar även efter genomförda ombyggnationer.
Förhandlingar är med bolaget är slutförda och ett förslag till köpekontrakt har upprättats.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag till beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén, Köpekontrakt avseende
försäljning av mark inom kv. Ormbunken.
Förslag till köpekontrakt mellan Mariestads kommun och Fastighetsaktiebolaget Perium
Väst för försäljning av mark inom kv. Ormbunken.
Karta över det aktuella området.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 211

KS 2013/0365

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv (RUR)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR).
2. Kommunfullmäktige reserverar 14.1 miljoner kronor inom det egna kapitalet från resultatet 2012 till en resultatutjämningsreserv.
Bakgrund

I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns regelverk för hur kommuner
ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner ska ha god
ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. Reglerna
för det så kallade balanskravet anger hur ekonomiska underskott ska beräknas och regleras.
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa
betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). RUR
är frivillig att tillämpa och de kommuner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som
fullmäktige ska besluta om. Det finns därmed ett lokalt tolkningsutrymme för hur hanteringen ska utformas.
De nya riktlinjerna ska slå fast principer som avser det strategiska och långsiktiga perspektivet, d.v.s. längre än budgetperspektivet om 3 år. Riktlinjerna bör även innehålla en tolkning
av vad god ekonomisk hushållning betyder för Mariestads kommun och hur de mer konkret
kan uppnås.
Enligt riktlinjerna och beräkning av möjligt belopp kan 16,8 miljoner kr inom det egna kapitalet från resultatet 2012 reserveras till resultatutjämningsreserven.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) yrkar avslag på förslaget till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
hantering av resultatutjämningsreserv (RUR).
Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 29

Kommunstyrelsen
Ks § 211 (forts.)
______________________________________________________

Underlag till beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri samt redovisningschef Lars Bergqvist
2013-10-04, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR).
Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 30

Kommunstyrelsen
Ks § 212

KS 2013/0325

Åtgärder med anledning av kommunrevisionens synpunkter i den
övergripande granskningen av Kommunstyrelsen år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar besvara kommunrevisionens synpunkter i rapporten ”Övergripande granskningen av Kommunstyrelsen år 2013” i enlighet med upprättat förslag.
Bakgrund

Kommunrevisionen har genomfört en övergripande granskning av kommunstyrelsen 2013.
Revisorerna önskar att kommunstyrelsen inkommer med svar på vilka åtgärder styrelsen har
för avsikt att vidta med anledning av de synpunkter som framförs i rapporten.
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till svar på de synpunkter som kommunrevisionen framför i rapporten.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Mariestads kommun, kommunrevisorerna, Övergripande granskningen av Kommunstyrelsen år 2013.
Skrivelse till kommunrevisionen, Åtgärder med anledning av kommunrevisionens synpunkter i den övergripande granskningen av Kommunstyrelsen år 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 31

Kommunstyrelsen
Ks § 213

KS 2013/0002

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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), Janne Jansson (S), Ida Ekeroth (S), Nils Farken (MP) samt Sture
Pettersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Per Rosengren (V) 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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 32

Kommunstyrelsen
Ks § 213 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M), Rune Skogsberg (C), Christer Dalvik (MAP), Sven-Inge Eriksson
(KD), Leif Jonegård (FP), Maria Jansson (C) samt Björn Fagerlund (M) tillstyrker majoritetspartiernas förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt
flerårsplan 2015-2016 vilket är detsamma som arbetsutskottets förslag till beslut.
Marianne Kjellquist (S), Janne Jansson (S), Ida Ekeroth (S), Nils Farken (MP) samt Sture
Pettersson (S) tillstyrker Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Per Rosengren (V) tillstyrker Vänsterpartiets 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
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
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)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 33

Kommunstyrelsen
Ks § 214

KS 2011/0040

Mariestads kommuns yttrande över laglighetsprövning enligt
kommunallagen, Mål Nr 4798-13
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping avseende
laglighetsprövning enligt kommunallagen, Mål Nr 4798-13, i enlighet med stadsjuristens förslag.
Per Rosengren (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Länsstyrelsen beslutade att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2013-05-27 (§ 59) att anta
detaljplanen för Del av Sundet 5:1 m.fl. Skälet till upphävandet var att Länsstyrelsen inte ansåg
att det fanns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inom området samt att ett plangenomförarande skulle påverka riksintressanta natur- och kulturvärden enligt 4 kapitlet MB.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av 22 bostadsfastigheter för villa-och
fritidsbebyggelse, vägar och VA-system. Planområdet ligger inom ett av de utpekade LISområdena (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-09-26 att överklaga länsstyrelsens beslut
till regeringen. Arbetsutskottets beslut redovisades i kommunfullmäktige vid fullmäktiges
sammanträde 2013-09-30. Detta beslut har överklagats av en kommunmedborgare med motiveringen att kommunens beslut om att överklaga inte fattats i en instans som har rätt att
göra detta.
Förvaltningsrätten i Jönköping har berett Mariestads kommun möjlighet att yttra sig i ärendet. Stadsjuristen har upprättat ett förslag till yttrande i ärendet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström, Per Rosengren ./. Mariestads kommun angående över laglighetsprövning enligt kommunallagen Mål Nr 4798-13.
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping
Stadsjurist Rolf Sjöström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 34

Kommunstyrelsen
Ks § 215

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 10 oktober 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 10 oktober 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 17 oktober 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 24 oktober 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 26 september 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

VänerEnergi AB

Protokoll från den 10 september 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund

Protokoll från den 27 september 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst augusti 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, riksfärdtjänst augusti 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-07

Sida 35

Kommunstyrelsen
Ks § 215 (forts.)
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst september 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, riksfärdtjänst september 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunrevisionen

Revisionsrapport avseende Mariestads kommuns fastighetsunderhåll anmäls och läggs till
handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-11-07

Anslagsdatum

2013-11-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-12-02

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

