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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-11-28

Sida 1

Kommunstyrelsen
Ks § 216

Yrkande om stängda dörrar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträde inte ska vara offentligt vid
den politiska diskussionen av ärendet ”Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska
ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde”. Kommunstyrelsens sammanträde ska
dock vara offentligt i samband med att beslut fattas i ärendet.
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) yrkar att kommunstyrelsens sammanträde inte ska vara offentligt vid
den politiska diskussionen av ärendet ”Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska
ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde”. Kommunstyrelsens sammanträde ska
dock vara offentligt i samband med att beslut fattas i ärendet.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Kjellquist (S) yrkande för beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
______________________________________________________
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Kommunstyrelsen
Ks § 217

KS 2013/0359

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

Kommunstyrelsens beslut

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 Jubileumsteatern 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

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) samt Nils Farken (MP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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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.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
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Ks § 218

KS 2013/0073

Rapport: Old Ox – Chamber Music Festival
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kommunchef Lars Arvidsson
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KS 2013/0372

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

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) 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

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.
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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.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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KS 2013/0371

Förslag från tekniska nämnden om minskad investeringsbudget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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).
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

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).
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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KS 2013/0373

Finansiering av bostadsanpassningsåtgärder från och med år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
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

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)
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KS 2013/0370

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

Kommunstyrelsens beslut

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.
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

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.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ekonomichef Maria Vaziri, Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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KS 2013/0374

Förslag från tekniska nämnden om avveckling av vissa
fritidsfastigheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
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

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-10-08 § 177, Förslag till beslut om avveckling
av vissa fritidsfastigheter i Mariestads kommun (alternativt beslut).
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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).
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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KS 2013/0376

Reinvesteringar i fastighetsverksamheten för år 2014 och framåt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) samt Björn Fagerlund (M) 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

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.
______________________________________________________
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Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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Reinvesteringar i gatu- och parkanläggningar för år 2014 och framåt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) samt Björn Fagerlund (M) 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

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.
______________________________________________________

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 226

KS 2011/0269

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvodesgruppens förslag till revidering av arvoden
och ersättningar för förtroendevalda i Mariestads kommun, att gälla nästa mandatperiod.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska kompletteras med en kostnadsredovisning inför
kommunfullmäktiges behandling.
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%

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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.
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.

Arbetsutskottets förslag

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

Per Rosengren (V) yrkar avslag på arvodesgruppens förslag till revidering av arvoden och
ersättningar för förtroendevalda i Mariestads kommun.
Johan Abrahamsson (M) samt Nils Farken (MP) tillstyrker arvodesgruppens förslag till revidering av arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Mariestads kommun.
Sture Pettersson (S) tillstyrker arvodesgruppens förslag med tilläggsyrkandet att ärendet ska
kompletteras med en kostnadsredovisning inför kommunfullmäktiges behandling.

Justerandes signatur
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Petterssons (S) tilläggsyrkande.
Underlag för beslut

Minnesanteckningar från parlamentarisk grupp 2013-09-06.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Lönekontoret)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/0190

Yttrande över överklaganden av beslut att anta detaljplan för
Tjörnudden norra samt Tjörnudden södra, Brommösund
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över överklaganden av beslut att anta detaljplan för
Tjörnudden norra samt Tjörnudden södra, Brommösund i enlighet med upprättade förslag.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30 att anta detaljplanerna för Tjörnudden norra
samt Tjörnudden södra, Brommösund, Mariestads kommun.
Kommunfullmäktiges beslut har överklagats och kommunstyrelsen har av länsstyrelsen anmodats att yttra sig över överklagandeskrivelserna. Utvecklingsenheten har upprättat ett förslag till yttrande över överklagandeskrivelserna.
Underlag för beslut

Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2013-11-05, Överklagande av beslut att
anta detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund samt Tjörnudden Norra, Brommösund, Mariestads kommun.
Överklagande av Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund samt Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund, Mariestads kommun.
Överklagan Tjörnudden Södra, Brommösund, Mariestads kommun.
Förslag till yttrande upprättat av utvecklingsenheten, Yttrande angående överklagandeskrivelse från Leif och Berit Jerenvik.
Förslag till yttrande upprättat av utvecklingsenheten, Yttrande angående överklagandeskrivelse från Fredrik och Kristina Lundgren.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur
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KS 2013/0414

Ansökan till social investeringsfond:
Metodutveckling och pilotprojekt för tidiga och förebyggande insatser
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar barn-och utbildningsnämndens och socialnämndens gemensamma ansökan om 400 tkr år 2013, 1 200 tkr år 2014 samt 1 600 tkr år 2015 för metodutveckling och pilotprojekt för tidiga och förebyggande insatser.
Finansiering sker med driftsbudgetens anslag för socioekonomiska medel.
2. Bidraget ska återbetalas i enlighet med upprättade riktlinjer för den sociala investeringsfonden.
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2012-12-17 riktlinjer för Mariestads kommuns sociala investeringsfond. I budgeten för år 2013 finns 1 200 tkr avsatta för socioekonomiska insatser, därutöver bidrar folkhälsorådet med 400 tkr.
Syftet med den sociala investeringsfonden är att, genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga, bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Avsikten är att pröva nya metoder och arbetssätt som leder till önskvärda och
dokumenterade effekter för att sänka kostnader i framtiden. Medel ur den sociala investeringsfonden ska inte finansiera befintlig ordinarie verksamhet.
Investeringen och insatserna ska bidra till tvärsektoriellt arbete och minst två kommunala
nämnder och verksamheter måste medverka. För att kunna förutsäga att en viss social investering kommer att betala sig på sikt krävs vetenskapligt stöd för insatserna kommer att ge
avsedda effekter.
Barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden (IFO) har inkommit med en gemensam
ansökan med syfte att finna metoder för att förebygga skolavhopp. Styrgruppen för socioekonomisk investeringsfond har berett ärendet och stämt av förutsättningarna enligt de antagna riktlinjerna. Styrgruppen föreslår att kommunstyrelsen beviljar medel till detta projekt
ur anslagna medel för socioekonomiska projekt i driftsbudgeten.
Ansökan sträcker sig över två år. Under år 2013 kommer inga kostnader hinna upparbetas
men folkhälsorådets medel skulle kunna ombudgeteras till år 2014. Då kostnaden för år 2014
uppgår till 1 600 tkr skulle ett utrymme om 400 tkr återstå för eventuellt andra ansökningar.
Enligt riktlinjerna framgår att för varje beslut om medel måste tidsperioden definieras som
kostnadsminskningen ska beräknas på. I takt med att kostnaderna minskar hos de nämnder
där satsningen görs återförs beviljade medel enligt samma tidsplan tillbaks till den centrala
potten och dessa kan användas till nya investeringar/social insatser.
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I ansökan står att projektet kommer börja gå med vinst efter fem år och efter 10 år är den
kommunala vinsten ca 4 000 tkr. Återbetalning för det aktuella projektet ska därför påbörjas
efter fem år.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Marianne Kjellquist (S), John-Gunnar Nilsson (M), Nils Farken (MP), Björn Fagerlund (M),
Sture Pettersson (S), Christer Dalvik (MAP), Jan Hallström (FP), Rune Skogsberg (C), SvenInge Eriksson (KD) samt Per Rosengren (V) 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 styrgruppen för socioekonomiska projekt, Maria Vaziri, 2013-10-28,
Ansökan till social investeringsfond ”Metodutveckling och pilotprojekt för tidiga och förebyggande insatser”.
Ansökan till Mariestads sociala investeringsfond upprättad av barn- och utbildningsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2013-09-03, ”Metodutvecklingsinsatser och pilotprojekt för tidiga och förebyggande insatser”.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-10-15 § 147, Ansökan till Mariestads kommuns
sociala investeringsfond ”Metodutvecklingsinsatser och pilotprojekt för tidiga och förebyggande insatser”.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-10-02 § 129, Ansökan till Mariestads kommuns sociala investeringsfond ”Metodutvecklingsinsatser och pilotprojekt för
tidiga och förebyggande insatser”.
Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Katarina Lindberg, t.f. individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson samt handläggare Lars Stäring 2013-09-03, Ansökan till Mariestads kommuns sociala investeringsfond ”Metodutvecklingsinsatser och pilotprojekt för
tidiga och förebyggande insatser”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
T.f. individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Ekonomichef Maria Vaziri, Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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KS 2013/0391

Ansökan om borgen Mariehus Fastigheter AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beviljar borgen på 60 miljoner kr till Mariehus Fastigheter AB.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att godkänna de slutliga villkoren
för borgensåtagandet utifrån villkoren för lånet.
John-Gunnar Nilson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Mariehus Fastigheter AB kommer uppföra 37 lägenheter vid Strandgården på Strandvägen.
Projektering pågår och byggstart är planerad till december år 2013. Inflyttning är beräknad
till december år 2014.
Bolaget anhåller om att få kommunal borgen för att kunna genomföra denna nyproduktion.
Byggkostnaden är beräknad till 74,25 miljoner kronor och bolaget klarar att självfinansiera
projektet med 14,25 miljoner kr. Bolaget ansöker om borgen på 60 miljoner kr.
Enligt kommunens regler för borgen kan borgen beviljas till kommunägda bolag för lån till
investeringar. Kommunen borgensåtaganden för Mariehus Fastigheter AB med dotterbolag
uppgår enligt senaste årsredovisning till 420 miljoner kr.
Innan borgensbeslut ska en riskbedömning göras utifrån eventuella risker för kommunens
ekonomi. Ekonomichefens bedömning är att det inte innebär någon större risk för kommunen att bevilja den begärda borgen då bolaget har god kontroll på ekonomin och intresset
för de nya bostäderna redan är mycket stort.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP), Per Rosengren (V) samt Björn Fagerlund (M) 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

Ansökan från Mariehus Fastigheter AB om kommunal borgen om 60 miljoner kr 2013-1022, Nyproduktion av bostäder på Strandgården.
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Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2013-10-30, Ansökan om borgen Mariehus Fastigheter AB.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mariehus Fastigheter AB, VD Jonas Hedberg)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur
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KS 2013/0396

Yttrande över remissen ”Hantverkslaboratoriets verksamhet
och framtid”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen konstaterar inledningsvis att Mariestads kommuns bidrag och bevakningsområde kring Hantverkslaboratoriet främst syftar till att skapa goda förutsättningar för
verksamhetens utveckling vid Göteborgs universitet i Mariestad. Den kunskapsbaserade
bedömningen kring Hantverkslaboratoriets innehåll väljer vi att göra i samråd med övriga
organisationer som är representerade i Hantverkslaboratoriets styrgrupp.
1. Hur uppfattar Mariestads kommun verksamheten i Hantverkslaboratoriet?
Mariestads kommuns uppfattning är att verksamheten under den första treårsperioden i
allt väsentligt bedrivits på ett gott och adekvat sätt utifrån det uppdrag som givits dem.
Vår bedömning är att Hantverkslaboratoriet fyller ett viktigt behov av att samla, dokumentera och samordna kunskap och människor inom verksamhetsområdet. Detta visade
sig på ett mycket tydligt sätt i samband med det Byggnadsvårdskonvent som Hantverkslaboratoriet anordnade i oktober 2013.
Vi upplever således på olika sätt att Hantverkslaboratoriet på kort tid blivit en viktig aktör kring samordningen av hantverkets kunskap, samtidigt tror vi att Hantverkslaboratoriet liksom andra nyetablerade verksamheter har behov av att vid jämna mellanrum formulera och precisera sitt uppdrag och långsiktiga målbild. Vår bedömning är att det är
av betydande vikt att Hantverkslaboratoriet ges långsiktiga förutsättningar för att utveckla sin verksamhet över tid. En förlängning med en ny treårsperiod är en god start
för detta.
Mariestads kommun anser, till utredningens motsats, även att det är väl värt att fortsätta
utvecklingen av Hantverkslaboratoriets roll som nationell nod för hantverksfrågor.
2. Hur ser Mariestads kommun på verksamhetens styrformer?
Kommunstyrelsen konstaterar att såväl Mariestads kommun som Västra Götalandsregionen, via kulturnämnden och regionsutvecklingsnämnden, har utsedda företrädare att
ingå i styrgruppen för Hantverkslaboratoriet. Vår bedömning är att det, som rapporten
anspeglar, finns goda förutsättningar för att våra båda organisationer kan och bör förbättra den enskilda och gemensamma arbetet i styrgruppen. Detta borde ske i förberedelsearbetet inför möten med styrgruppen, inför den gemensamma årliga verksamplaneringen samt inte minst kring innehållet i laboratoriets flerårsplan. Som de huvudsakliga finansiärerna ser vi att våra organisationer gemensamt har ett särskilt och gemensamt ansvar i detta.
Styrgruppens arbetsordning bör revideras inför ny projektomgång.
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3. På vilket sätt kommer ni som intressent att medverka till verksamhetens utveckling på kort och lång sikt?
Mariestads kommun har en upparbetad samerkan och kontinuerliga samtal med så väl
Hantverkslaboratoriet som Göteborgs universitet kring vår gemensamma och enskilda
utveckling. På kort sikt handlar diskussionen med GU/Hantverkslaboratoriet om att
skapa goda forskningsmiljöer för den samlade verksamheten i centrala Mariestad, företrädesvis i de anläggningar som skapas inom universitetsområdet Trädgårdens skola
(Gärdesparken och Johannesbergsområdet).
På lång sikt ser vi mycket goda förutsättningar för att fortsätta utveckla samarbetet inom
den Högskolepattform som är under uppbyggnad i Mariestad. Inom högskoleplattformen ser vi att flera olika universitet och andra kunskapsaktörer kommer att kunna mötas för att anordna utbildning, företagsamhet samt informations- och kunskapsdelning.
Bakgrund

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har remitterat sin egeninitierade utredning ”Hantverkslaboratoriet i Mariestad, en granskning”, preliminär version daterad 2013-05-14 till Mariestads kommun för synpunkter. Nämnden önskar främst att tre öppna och generella frågeställningar belyses.
Göteborgs universitet startade under år 2009 ”Hantverkslaboratoriet – nationellt centrum
inom kulturmiljöns hantverk”. Hantverkslaboratoriet är lokaliserat i Mariestad och den
grundläggande verksamhetsidén är att utveckla laboratoriemiljöer i samverkan mellan kulturarvssektorn och akademisk forskning. Hantverkslaboratoriet är en nationell resurs för kulturmiljövården och den offentliga kulturarvsförvaltningen samt för bransch- och intresseorganisationer inom hantverk, kulturmiljö och kulturarv. Verksamheten svarar även mot högskolans tredje uppgift och ger en komplett miljö kring utbildning, forskning och omvärldssamverkan inom ämnesområdet kulturvård. I styrgruppen för Hantverkslaboratoriet ingår
bland annat Riksantikvarieämbetet, Västra Götalandsregionen, Svenska Kyrkan, Statens fastighetsverk, Institutionen för Kulturvård/Göteborgs universitet och Mariestads kommun.
Mariestads kommun har under den första projektperioden givit ett årlig ett bidrag om 1 000
tkr. Inför kulturnämndens prövning av långsiktigt stöd till Hantverkslaboratoriet har nämnden låtit göra en egen utredning för att ”bedöma Hantverkslaboratoriet och dess kulturpolitiska relevans”.
Mariestads kommuns Vision 2030
I Mariestads kommuns vision (antagen 2010) ingår bland annat nedanstående byggsten som
en av fem övergripande byggstenar. Byggstenen ger en bild av den ansatts som Mariestads
kommun har inför den fortsatta utvecklingen av den norra delen av Västra Götalandsregionen, både då det gäller kulturarv/kulturpolitik, utbildningspolitik och regional utveckling i
stort. De anläggningar för utbildning och forskning som Mariestads kommun uppfört i
samverkan med Göteborgs universitet i centrala Mariestad ser vi som ett tydligt avtryck av
detta.
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Vår förhoppning är att Västra Götalandsregionen upplever Mariestads kommun som en
konsekvent och tydlig samverkanspart då det gäller att gemensamt utveckla detta kunskapsområde.
Mariestad – ledande inom hantverkets akademi (ur Vision 2030)
År 2030 är vi en välkänd och ansedd universitetsstad som lockar tusentals studenter från alla världsdelar med unika utbildningar, banbrytande forskning och avknoppande kunskapsföretag som snabbt slår rot i en
miljö som välkomnar entreprenörskap och innovationer. Gymnasiets yrkesutbildningar har genom sitt samarbete med universitetet blivit Sverigeledande.
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

Remiss från Västra Götalandsregionen 2013-10-28, ”Hantverkslaboratoriets verksamhet
och framtid”.
Hantverkslaboratoriet i Mariestad, en granskning. Preliminär version, 14 maj 2013
Förslag till yttrande upprättat av planeringschef Kristofer Svensson 2013-11-05, Yttrande
över remissen ”Hantverkslaboratoriets verksamhet och framtid”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Västra Götalandsregionen, Kultursekretariatet
Planeringschef Kristofer Svensson
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Folkhälsorådets verksamhetsplan för år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner folkhälsorådets förslag till verksamhetsplan för år 2014.
Bakgrund

Mariestads folkhälsoråd antog 2013-10-14 förslaget till verksamhetsplan för år 2014.
Kommunstyrelsen har beslutat om att ta fram en folkhälsostrategi för Mariestads kommun
2014-2017. Syftet med folkhälsostrategin är att folkhälsa ska uppfattas som ett ansvar för
hela organisationen och ska integreras i ordinarie verksamhet samt i lednings- och styrprocesser. Samtliga förvaltningar/nämnder ska prioritera långsiktiga och strategiska folkhälsosatsningar. Det arbetet pågår under hösten 2013 enligt kommunens projektmodell.
Folkhälsorådet har beslutat om övergripande inriktning för folkhälsostrategin. Folkhälsorådets
medel ska stödja de prioriterade satsningarna. Det innebär att folkhälsorådets verksamhetsplan
för år 2014 är övergripande och följer inriktningen i den kommande folkhälsostrategin.
I arbetet med en jämlik folkhälsa samverkar kommunen med Hälso- och Sjukvårdsnämnden
Östra Skaraborg genom ett politiskt styrt folkhälsoråd som verkar lokalt i Mariestads kommun. Samverkan styrs av ett lokalt avtal om folkhälsoarbetet 2012-2015.
Ledstjärna för Mariestads folkhälsoarbete är Vision 2030. ”Friska och Trygga kommuninvånare med den bästa livskvalitén”
Mariestads kommun ska arbeta för att:
-

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020.
(Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborgs övergripande mål)

-

Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
(Nationella folkhälsomålet med 11 målområden)

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 planeringschef Kristofer Svensson samt folkhälsoplanerare Gunilla
Carlsson 2013-11-07, Mariestads folkhälsoråds verksamhetsplan 2014.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-28

Kommunstyrelsen
Ks § 231 (forts.)
______________________________________________________

Förslag till verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Hälso- och Sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg
Planeringschef Kristofer Svensson
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-28

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 232

KS 2013/0419

Handläggningsprocess för medborgarförslag och motioner
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag med föreslagna kompletteringar att gälla i samtliga förvaltningar.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-30 kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till handläggningsprocess för medborgarförslag.
Alla som är folkbokförda i Mariestads kommun, utan åldersbegränsning, har rätt att lämna
in medborgarförslag till kommunfullmäktige. En förutsättning för att medborgarförslaget
ska tas upp till behandling är dock att förslaget gäller något som kommunfullmäktige kan
besluta om. Medborgarförslagen ska innefatta namn, adress samt telefonnummer och får
enbart gälla förslag inom ett ämnesområde.
Medborgarförslagen ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från
det att förslaget lämnades in.
Kommunchefens ledningsgrupp beslutade 2009-01-22 om ”Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag”. Vidare beslutade kommunchefens ledningsgrupp 2010-06-04
om ”Rutin för handläggning av medborgarförslag som ska beslutas om på nämndnivå”.
Dessa dokument, som finns tillgängliga på Navet, är kortfattade, tydliga och lämnar inget
utrymme för tolkning av handläggningsprocessen. Befintliga rutiner är därmed tillräckliga
för att effektivisera och kvalitetssäkra handläggningsprocessen av medborgarförslag – om
kommunens förvaltningar och beredande tjänstemän följer dem.
Administrativa enheten föreslår att kommunstyrelsen fastställer Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag med följande kompletteringar att gälla i samtliga förvaltningar:
-

Vi de tillfällen motioner/medborgarförslag medför tidskrävande och/eller kostsamma utredningar ska
kommunstyrelsen alternativt kommunstyrelsens arbetsutskott tillfrågas snarast för vägledning i beredningen. Det gäller även då beredande tjänsteman, med anledning av t.ex. politiska ställningstagande,
är osäker på hur motionen/medborgarförslaget ska beredas.

-

Medborgarförslag/motioner som ska beredas överlämnas till nämndsekreteraren i berörd förvaltning
som tillsammans med förvaltningschefen utser beredande tjänsteman.

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.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-28

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 232 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2013-11-01, Handläggningsprocess för medborgarförslag och motioner.
Gällande Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag.
Gällande Rutin för handläggning av medborgarförslag som ska beslutas om på nämndnivå.
______________________________________________________

Expedieras till:
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga nämndsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 233

KS 2013/0394

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja det sociala företaget Fix-it verksamhetsbidrag om
450 tkr för år 2014. Finansieringen belastar kommunens resultat år 2014.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett avtal med det sociala
företaget som tydligt beskriver motprestationen för bidraget.
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).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-11-07 att återremittera ärendet för att
kompletteras med ett förslag till finansiering av ansökan om verksamhetsbidrag.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M), Per Rosengren (V), Jan Hallström (FP) samt Janne Jansson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 30

Kommunstyrelsen
Ks § 233 (forts.)
______________________________________________________

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
Skrivelse upprättad av chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri samt individ- och
familjeomsorgschef Anette Karlsson 2013-11-14, Verksamhetsbidrag till Fix-it, ekonomisk
förening.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
T.f. förvaltningschef IFO Anette Karlsson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 234

KS 2013/0378

Finansiering av cirkulationsplats Hermansgårdsvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för cirkulationsplats vid
Hermansgårdsvägen till en total kostnad om 740 tkr.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till finansiering av
projektet.
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-11-07 att återremittera ärendet för att
kompletteras med ett förslag till finansiering.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) yrkar att ärendet ska återremitteras för att undersöka möjliga alternativ
till en rondell.
Johan Abrahamsson (M), John-Gunnar Nilsson (M), Rune Skogsberg (C), Sven-Inge Eriksson (KD) samt Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 234 (forts.)
______________________________________________________

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
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.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-11-19, Anläggning av cirkulationsplats vid Hermansgårdsvägen, återremiss.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 235

KS 2013/0377

Upprustning av Norra vägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för upprustning av Norra
vägen till en total kostnad om 780 tkr.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till finansiering av
projektet samt kostnadsfördelningen mellan VA- och gatuverksamheten.
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-11-07 att återremittera ärendet för att
kompletteras med ett förslag till finansiering och kostnadsfördelning.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-11-19, Upprustning av Norra vägen, återremiss
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 236

KS 2013/0416

Samverkansavtal mellan Mariestads kommun och polisen
för åren 2014-2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal mellan Mariestads
kommun och Polisen för åren 2014-2015.
Bakgrund

Mariestads kommun och Polisen tecknar samverkansavtal för det brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbetet i kommunen. Syftet med avtalet är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunen och polisen. Därigenom ska tryggheten för medborgare och verksamma i kommunen öka. Genom att samverka skapas större effektivitet i det
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.
Följande områden föreslås som prioriterade för åren 2014-2015:
-

Våld i nära relation
Ungdomar i riskzonen och unga kriminella

-

Livsstilskriminella och yrkeskriminella
Trafikbrott och trafiksäkerhet

Åtgärder för de prioriterade områdena beskrivs i en handlingsplan. Handlingsplanen ska
vara ett levande dokument och kunna justeras efterhand. Brottsförebyggande rådet är processägare och får mandatet att justera handlingsplanen utifrån aktuella problem.
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 säkerhetssamordnare Johan Walfridson
Förslag till samverkansavtal mellan Mariestads kommun och Polisen för åren 2014-2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Säkerhetssamordnare Johan Walfridson
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KS 2013/0304

Destruktion av allmänna handlingar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen, tillika arkivmyndigheten, beslutar att gallring av allmänna handlingar för samtliga förvaltningar i Mariestads kommun skall ske genom anlitande av destruktionsföretag.
2. Kostnaden för att anlita destruktionsföretag, ca 60 tkr/år, finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande år 2014. Därefter tillförs administrativa enheten motsvarande medel i budget för år 2015 och framöver.
Bakgrund:

Under lång tid har allmänna handlingar som skall gallras (förstöras), enligt beslut i upprättade dokumenthanteringsplaner samt enligt anvisningar i kommunens arkivreglemente,
transporterats till värmeverket i Lidköping för destruktion och bränning. Denna metod har
varit acceptabel då lämnade säckar med papper har kunnat kastas direkt i inmatningsrännan
till värmeverkets förbränningssystem.
Nya rutiner för värmeverket innebär att säckarna inte längre kan matas direkt in i systemet
utan blir lagrade i avvaktan på förbränning. Detta är inte acceptabelt ur sekretessynpunkt.
På marknaden finns destruktionsföretag som tillhandahåller kärl för avlämnat gallringsmaterial. Olika hämtningsintervaller går att välja, från månadstömning till glesare intervall
efter behov. Verksamheten är kringgärdad av noggranna rutiner, plombering av kärl och
överlämnande av destruktionsintyg.
Kommunarkivets bedömning är att det bör finnas ett flertal kärl av olika storlekar, dels i
stadshuset, men även ute i verksamheterna, bl.a. på skolområden och inom äldreomsorgen.
Kostnaden för destruktionstjänsten bör vara kommungemensam.
Kommunarkivarien har upprättat ett förslag till placering, tömningsintervall och en kostnadskalkyl. Enligt kostnadskalkylen uppgår kostnaden till 62 700 kr/år.
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 beslut

Skrivelse upprättad av kommunarkivarie Jan-Christer Wahlbäck 2013-10-30, Förändrad metod för destruktion av allmänna handlingar.
Kostnadskalkyl för säkerhetsbehållare per år.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
kommunarkivarie Jan-Christer Wahlbäck

Justerandes signatur
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KS 2013/0420

Överföring av medel för drift- och skötselavtal
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överföra medel för drift- och skötselavtal, totalt 2 605 950 kr,
från tekniska nämnden (fastighetskontoret ansvar 2075) till kommunstyrelsen (fritidskontoret
ansvar 1090) från och med 2014 års detaljbudget.
Det överförda beloppet ska indexuppräknas för år 2014 och därefter ska beloppet indexuppräknas enligt KPI årligen.
Fördelningen av medel enligt de olika avtalen framgår av upprättad sammanställning, medel
för drift och skötselavtal.
Bakgrund

Fritidschefen och fastighetskontorets förvaltare har under året omförhandlat ett flertal av
kommunen drift- och skötselavtal som är tecknade med ansvariga föreningar på kommunens anläggningar. Arbetet har varit en del av det av kommunfullmäktige beslutade sparpaketet men har även inneburit ett förtydligande av samtliga avtal där kommunens respektive
ansvarig förenings olika åtaganden tydliggjorts avseende ersättning, ansvarsområden och
verksamhetsutnyttjande.
För att fortsättningsvis säkerställa avtalens intentioner föreslår fritidschefen och fastighetschefen att de budgeterade medel som utgör ersättningen i avtalen från och med 2014 förs
över från fastighetsförvaltningen till fritidskontoret. Avsikten med detta är att tydliggöra
kommunens olika ansvarsroller som avtalspart.
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 fritidschef Tomas Ekström samt fastighetschef Bo Theorén 2013-1108, Överföring av medel för drift och skötselavtal.
Sammanställning, medel för drift och skötselavtal
______________________________________________________

Expedieras till:
(Tekniska nämnden, Fastighetschef Bo Theorén, Ekonom Elisabeth Westberg)
(Fritidschef Tomas Ekström, Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2012/0075

Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ansöka om att
ingå i ett finskt förvaltningsområde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget.
Bakgrund

Birgit Selmosson i Mariestad inkom 2012-03-06 med ett medborgarförslag i vilket hon föreslår att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett så kallat finskt förvaltningsområde.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-04 att återremittera medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade även att samtliga nämnder skulle erbjudas möjlighet att lämna synpunkter på medborgarförslaget. Synpunkterna skulle innefatta de ekonomiska konsekvenserna för respektive nämnd. Samtliga nämnder, med undantag för tekniska nämnden, samt
informationsenheten föreslog kommunstyrelsen att avstå från att ansöka om att ingå i ett
finskt förvaltningsområde.
Vidare beslutade kommunstyrelsen2012-10-04 att bjuda in en representant från enheten för
minoritetsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholm för att informera om förvaltningsområden
och minoritetslagstiftningen. Ann-Marie Algemo, Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för social utveckling, enheten för minoritetsfrågor informerade på kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-07 om förvaltningsområden och minoritetslagstiftningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29 att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Inför kommunfullmäktiges sammanträde hade kommunstyrelsen 2013-04-11 givit
kommunchefen i uppdrag att inventera befintlig verksamhet för att kartlägga förutsättningarna för att Mariestads kommun ska kunna ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde. Kartläggningen ska även innefatta en kostnadsberäkning samt förslag till lokalisering
av förskola och vård- och omsorgsboende.
Kulturchef Maria Henriksson samt bibliotekschef Helena Jannert har upprättat en kartläggning över kommunens förutsättningar att ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde. Kartläggningen innefattar även synpunkter från barn- och utbildningschefen, vårdoch omsorgschefen samt t.f. informationschefen.
Arbetsutskottets förslag

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

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker medborgarförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 239 (forts.)
______________________________________________________

Björn Fagerlund (M), John-Gunnar Nilsson (M), Christer Dalvik (MAP), Sven-Inge Eriksson (KD), Rune Skogsberg (C), Marianne Kjellquist (S), Nils Farken (MP), Sture Pettersson
(S), Ida Ekeroth (S)samt Janne Jansson (S) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande.
Per Rosengren (V) yrkar avslag på medborgarförslaget med motiveringen att kommunen
ska leva upp till gällande minoritetslagstiftning innan ställningstagande om att eventuellt ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde.
Jan Hallström (FP) tillstyrker Rosengrens (V) yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson samt bibliotekschef Helena Jannert
2013-11-12, Finskt förvaltningsområde.
Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Katarina Lindberg 2013-10-17, Komplettering: Remissvar från barn- och utbildningsförvaltningen gällande finskt förvaltningsområde.
Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg 2013-10-15, Verksamhetskonsekvenser vid införande av finskt förvaltningsområde.
Skrivelse upprättad av t.f. informationschef Annika Björklund 2013-10-18, Synpunkter från
informationsenheten gällande finskt förvaltningsområde.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Birgit Selmosson)
(Samtliga nämnder)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Kulturchef Maria Henriksson)
(Bibliotekschef Helena Jannert)
(Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg)
(Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg)
(Informationschef Annika Björklund)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/0421

Förstärkt ledningsorganisation för sektor stöd och omsorg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att förstärka ledningsorganisationen för sektor stöd
och omsorg.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till finansiering av förstärkt ledningsorganisation för sektor stöd och omsorg
Bakgrund

Från och med kommande årsskifte kommer kommunens förvaltningar att delas in i fyra
sektorer. Sektor stöd och omsorg kommer att innefatta ett flertal verksamheter såsom,
äldreomsorg, vuxna med funktionsnedsättning, barn med funktionsnedsättning, bostadsanpassning socialpsykiatri, barn och unga, försörjningsstöd, missbruk, arbetamarknasenheten
(AME) samt och kommunal hälso- och sjukvård. Sektor stöd och omsorg kommer att omsätta ca 456 miljoner kronor.
Vård- och omsorgschefen framhåller i en skrivelse att en sektor med så olika specialområde
kräver ett övergripande strategiskt arbete för att inom de ekonomiska förutsättningarna
svara upp mot lagregleringar, riktlinjer från myndigheter, kunders förväntningar och den
demografiska utvecklingen. De olika verksamheterna inom vård- och omsorg och individoch familjeomsorgen kräver fortlöpande stöd och ledning. Båda förvaltningscheferna lägger
idag mycket tid på detaljfrågor.
Vård- och omsorgschefen framhåller vidare att arbetet som mellanchef i offentlig verksamhet är så pass krävande att det finns behov av ett nära stöd från närmaste chef. Det är inte
rimligt att chefen för sektor stöd och omsorg samtidigt ska arbeta med övergripande frågor
för att kvalitetssäkra de olika områdena samt finnas tillgänglig för att snabbt kunna ge stöd i
det dagliga arbetet. Det finns en påtaglig för risk att som sektorschef i en så bred sektor
med många anställda tvingas prioritera bort de strategiska frågorna då det dagliga och fortlöpande arbetet ofta kräver direkta åtgärder. För att ge den nya organisationen bra förutsättningar från start finns behov av att förstärka ledningsorganisationen med en chefsfunktion mellan sektorschef och första linjens chefer.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg 2013-11-06, Förstärkt ledningsorganisation för Sektor Vård och Omsorg.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Ekonom Annika Olsson
Justerandes signatur
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KS 2013/0352

Åtgärder som vidtagits för att uppnå en budget i balans
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-07 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 fick i uppdrag att sammanställa redovisningen.
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning över samtliga nämnders åtgärder som
vidtagits under året för att uppnå en budget i balans. Sammanställningen redovisas på sammanträdet av ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson.
Underlag för beslut

Uppföljning av beslutade besparingar efter prognos 4 år 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/0426

En ny verksamhetsmodell för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra ett extra sammanträde den 16 december klockan
16.30 (Vänersalen), inför kommunfullmäktiges sammanträde, för att behandla ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i november 2011 kommunchefen i uppdrag att utarbeta nya samverkansmodeller för att skapa effektivare verksamhet och förbättrat kundfokus. Kommunchefen har, i samverkan med sin ledningsgrupp, upprättat ett förslag till nya
samverkansformer; Verksamhetsmodell 2014 – ett nytt arbetssätt.
Med verksamhetsmodell 2014 kan Mariestads kommun svara upp mot kommunmedborgarens samt övriga aktörers förväntningar. Kommunen kommer att upplevas som en effektiv
och kundfokuserad organisation. Vi ska med hög kvalitet leverera det kommunala uppdraget och målsättningen är att Mariestads kommun inom tre år ska framstå som den mest innovativa kommunen i Skaraborg.
Verksamhetsmodell 2014 är ett samlingsbegrepp över de förändringar och anpassningar
som genomförs från och med 1 januari 2014. Verksamhetsmodellen beskriver arbetsätt och
struktur, det vill säga hur vi ska arbeta tillsammans och hur vi är organiserade. Vi ska arbeta
som en gemensam förvaltning, men det blir ingen genomgripande förändring avseende delegationer, myndighetsutövning och MTG-samverkan.
Mariestads kommun behöver lägga all kraft på att säkra en stabil utveckling och tillväxt för
att även i framtiden vara en attraktiv kommun att leva i. Stort fokus skall läggas på kommunens basverksamhet så att alla känner trygghet inom omsorg och utbildning. Vi ska även
skapa de bästa förutsättningarna för verksamhetsetableringar så som handel och industri för
att trygga sysselsättningen och vi ska bygga vidare på kommunens extremt fina förutsättningar för boende i sjönära lägen, i trygga innerstadsmiljöer och på landsbyggden.
Som projektledare kostarerar kommunchefen att professionalism, lojalitet och ambition är
ingredienser som gör att man kommer framåt. Det gör det både enkelt och tryggt att lämna
över underlaget men främst ger den tryggheten som behövs för att från kommande årskifte
arbeta enligt Verksamhetsmodell 2014.
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

Förslag till Verksamhetsmodell 2014, Mariestads kommun, ett nytt arbetssätt.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Kommunchefen samt kommunchefens ledningsgrupp)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Val av ersättare till West Sweden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att välja Johan Abrahamsson (M) samt Christer Dalvik (MAP)
som ersättare i West Sweden.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har att välja två ersättare till West Sweden.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 7 november 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 7 november 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Bolagsdag VänerEnergi AB

Minnesanteckningar från den 14 november 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Bolagsdag Mariehus AB

Minnesanteckningar från den 14 november 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

VänerEnergi AB

Protokoll från den 8 oktober 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

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

Skaraborgs kommunalförbund

Protokoll från den 25 oktober 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG Styrgrupp

Anteckningar från den 1 november 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Dacapo styrgrupp

Minnesanteckningar från den 19 september 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-11-28

Anslagsdatum

2013-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-12-30
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

