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Kommunstyrelsen
Ks § 80

KS 2014/181

Information - Ny planprocess inom Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen
Bakgrund

Sektor samhällsbyggnad har arbetat fram en ny och förtydligad planprocess. Den nya processen skapar en tydligare struktur för detaljplanearbetet och möjliggör att kunskap och information fångas upp i ett tidigt skede vilket, inte minst, förbättrar kommunens tydlighet
mot bl.a. externa aktörer.
Chefen för sektor samhällsbyggnad, Kristofer Svensson samt konsult Tina Karling Hellsvik,
informerar om den nya planprocessen på kommunstyrelsens sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
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KS 2014/140

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delta i insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands
län 2014.
Bakgrund

Länsstyrelsen bjuder årligen in kommunerna i Västra Götaland att delta i arbetet mot langning. Kommunernas kostnad för att delta är 3 000 kronor exklusive moms.
Under år 2013 deltog 44 av länets 49 kommuner tillsammans med Polisen, Länsstyrelsen,
Folkhälsoenheten i Skaraborg inom Västra Götalandsregionen och Länsnykterhetsförbundet i det gemensamma arbetet. Ambitionsnivån för år 2014 är att få med samtliga 49 kommuner i länet.
Sedan flera år har kommunernas, Polisens och Länsstyrelsens gemensamma arbete mot
langning av alkohol till ungdomar i Västra Götalands län utvecklats till ett reguljärt arbete
under hela året. I samband med riskhelger, genomförs särskilda insatser. Det är viktigt att
det är återkommande budskap som kommuniceras då det varje år är t.ex. nya tonårsföräldrar som behöver stärkas att vara restriktiva med alkohol till sina tonåringar. De regionala
myndigheterna inom ”Västra Götalandssamverkan mot droger” har uttalat sitt stöd för att
motverka langning av alkohol till ungdomar.
I samverkan ingår de fyra kommunalförbunden i länet, Göteborgs Stad, Polismyndigheten,
Folkhälsokommitténs sekretariat inom Västra Götalandsregionen, Tullverket, Kriminalvården och Länsstyrelsen. Övergripande mål för arbetet är:
-

Att motverka och minska ungdomars alkoholkonsumtion
Att senarelägga ungdomars alkoholdebut
Att försvåra för ungdomar att komma över alkohol
Att motverka illegal alkoholdistribution
Att skapa diskussion föräldrar emellan och med sina ungdomar
Att skapa diskussion och debatt hos allmänheten

Länsstyrelsens länssamordnare för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande
arbete samordnar länets gemensamma satsning mot langning. Länsstyrelsen ansvarar även
för att insatserna följs upp under 2014.
Kommunstyrelsen i respektive kommun ska stå bakom arbetet och ansvara för förankring
och medverkan från kommunala förvaltningar. Kommunerna ansvarar för den lokala mobiliseringen för att motverka langning av alkohol till minderåriga.
Polisens ansvar är att ha särskilt hög prioritet vid riskhelger, inför och under skolavslutningarna. Polisen ansvarar för att det finns uttalade kontaktpersoner gentemot kommunerna
kring detta arbete.
Justerandes signatur
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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

Länsstyrelsen Västra Götalands län 2014-02-27, Insatser mot langning av alkohol i Västra
Götalands län 2014.
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Insatser mot langning 2013.
Skrivelse upprättad av folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2014-03-17, Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 4

Kommunstyrelsen
Ks § 82

KS 2013/431

Gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd i
MTG-kommunerna
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till organisationsförändring av brottsförebyggande- och
trafiksäkerhetsarbetet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-12-05 kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att sammanföra Brottsförebyggande rådet och det Lokala Trafiksäkerhetsrådet till
ett råd. I uppdraget ingick även att utreda om det är möjligt att etablera ett gemensamt råd
för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Säkerhetssamordnaren och folkhälsoplaneraren har upprättat ett förslag till gemensamt
brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd i MTG-kommunerna. Förslaget bygger på att
minska mötesdeltagarna i BRÅ och komplettera med medlemar från LOTS. Rådet ska ha en
stöttande och sammanhållande uppgift mot kommunernas verksamheter. Kommunens
brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsarbetet ska i grunden bedrivas av verksamheterna
eller tillfälliga arbetsgrupper.
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 samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson, Gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd i MTGkommunerna
Förslag till gemensamt Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd MTG.
Organisationsskiss Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd.
______________________________________________________

Expedieras till:
Säkerhetssamordnare Johan Walfridson
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
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KS 2014/89

Ansökan om utvidgad verksamhet samt kommunal borgen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna förvärvet av LSS boendet, (Spolvägen 2, del
av fastigheten Ullervad 31:72) i Ullervad.
Bakgrund

Föreningen Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening (RKHF) Mariestads Äldreboende
äger och förvaltar äldrebostäder med särskild behovsprövning av Mariestads kommun.
Kommunen utser tre av sju styrelseledamöter och har stort inflytande över föreningens verksamhet och ekonomi. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Fredslund och Myran.
Föreningen har arbetat med att förvärva befintligt LSS-boende (Spolvägen 2, del av fastigheten Ullervad 31:72) i Ullervad efter en förfrågan från Sektor stöd och omsorg. Syftet är att
bättre samordna detta boendes användning i verksamheten och få större inflytande i driftsoch underhållsfrågor.
Byggnaden ägs idag av Riksbyggens Brf Mariestadshus nr 13 och kommer vid ett förvärv att
avstyckas och bilda egen fastighet. Enligt föreningens stadgar krävs kommunens och Riksbyggens godkännande vid förvärv av fastighet. Vidare ansöker föreningen om kommunal
borgen på 3,5 mnkr för köpeskilling och de ombyggnader/upprustning som beräknas utföras i samband med förvärvet. Med denna säkerhet minskar föreningens kostnader för räntor, vilket direkt återkopplas till lägre hyror för lokaler och bostäder. Föreningen har idag
krediter på totalt 44,8 miljoner kr varav 35,0 omfattas av kommunal borgen.
Enligt kommunens borgensregler kan borgen lämnas för lån som tecknas av
kommunens helägda eller delägda företag i vilket Mariestads kommun har ett rättsligt bestämmande/inflytande. Bostadsrättsförening, där alla andelar ägs av kommunen (eller indirekt genom kommunägt bolag) likställs med kommunägt företag.
Chefen för Sektor Ledning/ekonomichefen bedömer risken för kommunen som låg eftersom kommunen har god insyn i föreningens ekonomi som är under kontroll med lån
bundna till låg ränta. Detta gynnar kommunen som på grund av detta får en sänkt kostnad
år 2014 med ca 300 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Ansökan från Riksbyggen om utvidgad verksamhet samt kommunal borgen 2014-02-27.
Skrivelse upprättad av chefen för Sektor Ledning/ekonomichef Maria Vaziri 2014-03-06,
Ansökan om utvidgad verksamhet samt kommunal borgen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för Sektor Ledning/ekonomichef Maria Vaziri
Riksbyggen
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KS 2014/142

Feriepraktikplatser sommaren 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyresen beslutar att arbetsmarknadsenheten (AME) ska anordna 66 feriepraktikplatser, inklusive plaster för vård- och omsorgscollege, för ungdomar födda
1996 och 1997.
2. Kommunstyrelsen ger chefen för AME i uppdrag att finansiera feriepraktikplatserna
inom befintlig budget.
Bakgrund

Mariestads kommun har tidigare år anordnat feriepraktikplaster för ungdomar. Feriepraktik
är ett sätt för ungdomar att prova hur det är att arbeta i en kommun. Ungdomarna får arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden.
Feriepraktiken pågår i tre veckor och omfattar 120 arbetstimmar. Ersättningen som utgår är
50 kronor per timma med undantag för de ungdomar som bereds feriepraktik inom ramen
för Vård- och omsorgscollege där ersättningen är 70 kronor per timma.
Feriepraktikanterna får handledning under hela perioden och sysslorna inom kommunen
kan variera. Verksamheten strävar mot att kunna erbjuda feriepraktik som uppfyller önskemål och geografisk närhet. Målsättningen är även att feriepraktikplatsen ska matcha den enskildes gymnasieutbildning.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) och Marianne Kjellquist (S) 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 chefen för Sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, Feriepraktik
sommaren 2014.
Skrivelse upprättad av chefen för Sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt ekonom Bas
Thijssen 2014-03-05, Feriepraktik sommaren 2014, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till: Chefen för Sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Justerandes signatur
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KS 2013/421

Förslag till finansiering av förstärkt ledningsorganisation för sektor
Stöd och omsorg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av tjänsten som biträdande vård- och omsorgschef sker genom att socialnämndens budgetram utökas med 800 tkr. Kostnaden belastar kommunens resultat för år 2014. Den utökade kostnaden kommer att inarbetas i socialnämndens budgetram från och med år 2015.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-01-08 kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till finansiering av en förstärkt ledningsorganisation för Sektor stöd och omsorg. Denna
kostnad fanns inte med i budgetförutsättningarna för år 2014 och det finns därmed inga
reserverade medel inom socialnämnden eller kommunstyrelsen. Den totala kostnaden för
den nyinrättade tjänsten som biträdande vård-och omsorgschef uppgår till ca 800 tkr.
Det budgeterade resultatet i kommunen är drygt två miljoner kr bättre, på grund av ökat
invånarantal, sedan kommunfullmäktige beslutade om budgeten 2013-11-11. I det slutliga
tryckta budgetdokumentet för år 2014 uppgår årets budgeterade resultat till 20,7 miljoner kr.
Ekonomichefen föreslår att socialnämnden erhåller 800 tkr år 2014 samt att 800 tkr tillförs
socialnämndens ram för budget 2015-2017. Finansiering sker genom att kostnaden belastar
årets resultat. Det nya budgeterade resultatet 2014 uppgår därmed till 19,9 miljoner kr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M) och Jan Hallström (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 ekonomichef/chefen för sektor ledning Maria Vaziri 2014-03-05,
Förslag till finansiering av förstärkt ledningsorganisation för Sektor stöd och omsorg.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg 2013-11-06, Förstärkt ledningsorganisation för sektor stöd och Omsorg.
______________________________________________________

Expedieras till: Socialnämnden, Ekonomichef/chefen för sektor ledning Maria Vaziri och
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 9

Kommunstyrelsen
Ks § 86

KS 2014/94

Årsredovisning 2012 för Tolkförmedling Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst samt
de enskilda ledamöterna i densamma för år 2012.
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedling Väst för år 2012.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Christer Dalvik träder in i hans ställe.
Bakgrund

Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst bildades 2012-01-01 och driftstart var 2013-0401. Mål för verksamheten inom ramen för god ekonomisk hushållning hade inte fastställts
för år 2012. Direktionen för Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning för år 2012.
Revisorerna har granskat årsredovisningen och konstaterar att den har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är i
allt väsentligt upprättad enligt kommunala redovisningslagen. Revisorerna noterar dock att
årsredovisningen för 2012 inte upprättats och överlämnats till respektive fullmäktige inom
de tidsramar som kommunallagen anger. Enligt uppgift från direktionen beror detta på att
förbundet varit i en uppstartsfas.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2012. Revisorerna tillstyrker även att årsredovisningen godkänns.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Årsredovisning 2012 för Tolkförmedling i Väst.
Revisionsberättelse för år 2012 för Tolkförmedling i Väst.
PM avseende årsredovisningen 2012 Tolkförmedlingen i Väst.
¨ _____________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tolkförmedlingen i Väst, Redovisningschef Lars Bergqvist
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Mål för kommunstyrelsens verksamheter år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande mål för år 2015:
Mål 1: Upprätta en cykelnätsplan för Mariestads tätort och landsbygd.
Mål 2: Upprätta en Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
Mål 3: Samtliga unga arbetslösa i åldern mellan 20 – 29 år med regelbundet
försörjningsstöd, mer än tre månader i följd ska genom AME vägledas från arbetslöshet till praktik, arbete eller studier under 2015 om inga andra hinder föreligger.
Mål 4: Genomföra en förstudie inför etablering av ett Starthus/inkubatorverksamhet i
Mariestads kommun.
Mål 5: Utveckla medborgardialogen genom att införa och driftsätta ett kommunövergripande system för synpunktshantering. (Synpunktshanteringen inkluderar: allmänna
synpunkter, frågor, klagomål, beröm, tips, nuvarande olycksfällan och felanmälningar.)
Bakgrund

Samtliga nämnder ska årligen ställa sig frågan ”Hur kan vi i vår nämnd bidra till förverkligandet av Vision 2030?” Utifrån detta formulerar nämnden därefter fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så att det
säkerställs att det finns resurser att genomföra målen.
Mot bakgrund av tidigare diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott presenterar
sektor ledning följande förslag till mål för kommunstyrelsen 2015:
-

Attraktiv arbetsgivare: De anställda ska uppleva sin hälsa som god och trivas på sin arbetsplats.

-

Cykelnätsplan för Mariestads tätort och landsbygd.

-

Ta fram en Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.

-

100 procent av unga arbetslösa i åldern mellan 20 – 29 år med regelbundet försörjningsstöd, mer än tre månader i följd ska genom AME vägledas från arbetslöshet till
praktik, arbete eller studier under 2015 om inga andra hinder föreligger.

-

Göra en förstudie inför etablering av ett Starthus/inkubatorverksamhet i Mariestads
kommun.

-

Vägplan för prioritering av statliga bidrag (potter) inom det finmaskiga vägnätet.

-

Öka andelen inköpta ekologiska livsmedel i kommunen från 11 – 15 procent (alternativt 20 eller 25 procent).
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-

Utveckla medborgardialogen genom att införa och driftsätta ett kommunövergripande
system för synpunktshantering. (Synpunktshanteringen inkluderar: allmänna synpunkter, frågor, klagomål, beröm, tips, nuvarande olycksfällan och felanmälningar.)

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M), Christer Dalvik (MAP), Rune Skogsberg (C), Jan
Hallström (FP) och Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Marianne Kjellquist (S) yrkar att målen för kommunstyrelsens verksamheter 2015 ska vara:
Mål 1: Attraktivare arbetsgivare: De anställda ska uppleva sin hälsa som god och trivas på
sin arbetsplats.
Mål 2: Upprätta en cykelnätsplan för Mariestads tätort och landsbygd.
Mål 3: Upprätta en Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
Mål 4: Samtliga unga arbetslösa i åldern mellan 20 – 29 år med regelbundet
försörjningsstöd, mer än tre månader i följd ska genom AME vägledas från arbetslöshet till praktik, arbete eller studier under 2015 om inga andra hinder.
Mål 5: Utveckla medborgardialogen genom att införa och driftsätta ett kommunövergripande system för synpunktshantering. (Synpunktshanteringen inkluderar: allmänna
synpunkter, frågor, klagomål, beröm, tips, nuvarande olycksfällan och felanmälningar.)
Nils Farken (MP) tillstyrker Kjellquists (S) förslag.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Förslag till mål för kommunstyrelsens verksamheter år 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 13

Kommunstyrelsen
Ks § 88

KS 2014/35

Budget för kommunstyrelsens verksamheter år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner konsekvensbeskrivningen av tilldelade budgetram för
år 2015.
2. Kommunstyrelsen beslutar även att tjänsten som miljöstrateg ska återföras till miljöoch byggnadsförvaltningen snarast.
Bakgrund

Budgetarbetet i Mariestads kommun inleds med en budgetupptakt då samtliga nämnder beskriver budgetförutsättningar samt inriktning för målarbetet för nästkommande år.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-10 om förslag till preliminära ramar för nämndernas
verksamhet år 2015. Nämnderna har därefter fram till den 16 april att konsekvensbeskriva
den tilldelade budgetramen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför en budgetträff den 23 april då nämndernas presidier och berörda tjänstemän deltar. Därefter följer partipolitiska överläggningar inför beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj och i kommunstyrelsen den 27 maj.
Kommunfullmäktige fastställer ramar för verksamheterna år 2015 samt flerårsplaner för år
2016 och 2017 vid sammanträdet den 16 juni. Därefter fastställer det nyvalda kommunfullmäktige den slutliga budgeten för år 2015 vid sammanträdet i november.
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson informerar om åtgärdsbeskrivning för kommunstyrelsens tilldelade budgetram för år 2015 på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med tillägget att tjänsten som miljöstrateg ska återföras till miljö- och byggnadsförvaltningen snarast.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet att
tjänsten som miljöstrateg återförs till miljö- och byggnadsförvaltningen snarast.
Marianne Kjellquist (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet att
tjänsten för miljöstrategen ska ligga kvar på kommunledningskontoret.
Per Rosengren (V) tillstyrker Kjellquists (S) tilläggsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Christer Dalviks (MAP) tillläggsyrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 14

Kommunstyrelsen
Ks § 88 (forts).
__________________________________________________________________________________________________________________________

Underlag för beslut

Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 89

KS 2014/176

Prognos 1 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 1 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 1 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson informerar om prognos 1 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter 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 1 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 90

KS2014/175

Prognos 1 år 2014 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 1 år 2014 för Mariestads kommun.
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson informerar om prognos 1 år 2014 för Mariestads
kommun 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 1 år 2014 för Mariestads kommun.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 91

KS 2013/366

Upphävande av beslut om att bygga en ny utescen i Stadsparken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige upphäver beslutet Kf § 83/99 om att bygga ny utescen i Stadsparken.
Beslutet sker mot bakgrund av att Mariestads kommun idag planerar att anlägga en ny temalekplats i Stadsparken inom det område som var reserverat för utescenen. Det konstateras
även att ytan för scenområdet redan har tagits i anspråk i samband med anläggning av nytt
gångstråk genom parken. Detta genomfördes redan under år 2002.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1999-05-27 att rusta upp Stadsparken och bygga en ny utescen i parken. Det beslutades vidare att frågan om när scenen ska uppföras får prövas i samband med det årliga budgetarbetet. Frågan hade tidigare initieras i en motion av Per Falk (V).
Under år 2002 anlades ett nytt gångstråk genom Stadsparken mellan Nygatan och parkeringen vid Östra Järnvägsgatan. Detta gångstråk placerades genom den yta som var reseveread för scen och scenområde enligt fullmäktiges beslut 1999.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-10-24 att anlägga en lekplats i Stadsparken
samt att en översyn av trädbeståndet ska genomföras i syfte att göra parken mer inbjudande,
ljus och öppen. Vidare ska belysning förbättras i stadsparken.
Sektor samhällsbyggnad, utvecklingsenheten, har utarbetat ett gestaltningsförslag för en temalekplats med placering i stadsparkens nordöstra del. En viktig aspekt avseende placering
av lekplatsen har varit att i största mån minimera påverkan på parkens kulturhistoriska värden och samtidigt skapa så bra förutsättningar som möjligt för lekplatsen. Den föreslagna
placeringen medför bl.a. att utescenen flyttas alternativt tas bort. Det har även beslutats om
att uppföra en allmän toalett i parken.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-17 att godkänna placering och övergripande gestaltningsförslag för temalekplatsen i stadsparken. Kommunstyrelsen gav vid sammanträdet
även i uppdrag att utreda statusen på det beslut som kommunfullmäktige tog 1999-05-17
(KF § 83/99) beträffande utescen i stadsparken.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 91 (forts.)
______________________________________________________

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 chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt planarkitekt Adam Johansson 2014-03-20, Upphävande av beslut: Utescen i Stadsparken.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 1999-05-17 § 83, Motion om ny utescen i Stadsparken, inklusive beslutsunderlag.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-03-17 § 56, Anläggande av temalekplats i
Stadsparken, Mariestad centralort.
Karta med placering av offentlig toalett och lekplats i Stadsparken.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Planarkitekt Adam Johansson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 92

KS 2014/157

Nytt avtal gällande seniorkort (+75)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppdragsavtalet avseende tillköp av seniorkort (+75).
Merkostnaden år 2014 finansieras inom kommunstyrelsens anslagna pengar för kollektivtrafik, ansvar 1031. Merkostnaden för år 2015, ca 200 tkr, inarbetas i kommunstyrelsens budget, ansvar 1031.
Bakgrund

En ny kalkyl på seniorkort har tagits fram av Västtrafik. Kalkylen börjar gälla fr.o.m. den 1
juli 2014. Anledningen till att en ny kalkyl har tagits fram är de nya trafikavtalen, ny enklare
kalkylmodell med fast årspris per kort samt delvis ändrad giltighet. Kalkylen består av två
delar, administrationskostnad (105 kr) och pris per kort (155 kr). Det totala priset för kommunen beror på antalet kort.
I dagsläget finns ca 2 000 registrerade seniorkort i Mariestad vilket skulle innebära en årskostnad om 520 tkr. Priset inkluderar även resor med Närtrafik. Priset avser 2014 års prisnivå och
kommer årligen att justeras med hänsyn till Västtrafiks genomsnittliga prisökning per år.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP), Björn Fagerlund (M), Rune Skogsberg (C) och Marianne Kjellquist
(S) 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 planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2014-04-01, Nytt avtal gällande seniorkort (+75).
Uppdragsavtal avseende tillköp av trafik, färdbevis, allmän anropsstyrd trafik samt särfakturerad flextrafik, flexlinjetrafik och skoltrafik.
E-post från Christina Pilemarker, kommunkoordinator, Västtrafik, 2014-03-24.
Specifika villkor för tillköp seniorkort.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Kommunstyrelsen
Ks § 92
______________________________________________________

Ny kalkyl för fria resor för seniorer inom Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 93

KS 2013/78

Folkhälsostrategi 2014-2017 för Mariestads Vision 2030
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Folkhälsostrategi 2014-2017 för Mariestads Vision
2030.
2. Kommunstyrelsen ger sektor ledning i uppdrag att följa upp att folkhälsostrategin implementeras i verksamheternas styrdokument.
3. Kommunstyrelsen beslutar att samtliga nämnder årligen ska upprätta en handlingsplan
för implementering av folkhälsostrategin. Handlingsplanen ska redovisas för kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2013-03-21 kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017. Arbetet skulle genomföras i enlighet
med kommunens nya projektmodell. Sektor ledning har upprättat ett förslag till Folkhälsostrategi 2014-2017 för Mariestads Vision 2030
Mariestads Vision 2030 är en ledstjärna för kommunens folkhälsoarbete. Utifrån visionen
har folkhälsmålet ”Friska och Trygga kommuninvånare med den bästa livskvalitén” formulerats. För att folkhälsomålet effektivt ska kunna uppnåsnås har tre målområden prioriterats:
-

Delaktighet och inflytande

-

Trygga och goda uppväxtvillkor

-

Goda levnadsvanor

Mariestads kommun ska aktivt arbeta för Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborgs
övergripande mål: ”Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020.”
Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning är prioriterade målgrupper i
kommunens folkhälsoarbete.
Folkhälsorådet föreslår kommunstyrelsen, att besluta om att anta Folkhälsostrategi för Mariestads Vision 2030, 2014-2017. Folkhälsorådet föreslår även att kommunstyrelsen ger sektor ledning i uppdrag att följa upp att folkhälsostrategin implementeras i verksamheternas
styrdokument.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 93 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2014-03-25, Folkhälsostrategi 2014-2017 för Mariestads Vision 2030.
Förslag till Folkhälsostrategi 2014-2017 för Mariestads Vision 2030.
______________________________________________________

Expedieras till:
Folkhälsorådet
Chefen för sektor ledning Maria Vaziri
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 94

KS 2013/426

Verksamhetsmodell 2014 - Kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation – konkretisering av ansvarsförhållanden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att, med anledning av tidigare beslut i kommunfullmäktige om
verksamhetsmodell 2014, nedanstående ansvarsförhållanden gäller i kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation:
-

Mariestads kommun har en förvaltning, organiserad direkt under kommunstyrelsen.

-

Kommunstyrelsen ansvarar för linjeorganisationens utformning.

-

Kommunstyrelsen har ett samlat arbetsgivaransvar.

-

Delegation avseende arbetsgivarperspektivet utgår ifrån kommunstyrelsen.

-

Respektive nämnd ansvarar för verksamhetsuppdrag till förvaltningen.

-

Delegation avseende uppdrag utgår från respektive nämnd.

-

Kommunchefen är chef för ”kommunstyrelsens förvaltning”.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2013-12-16 att godkänna förslag till
Verksamhetsmodell 2014 att gälla från och med den 1 januari 2014. Beslutet innebär att kommunstyrelsen ansvarar för linjeorganisation och arbetsgivarfrågor, samt att nämnderna ansvarar för verksamhetsuppdrag.
Linjeorganisationen beskriver arbetsgivarorganisation och chefsnivåer samt ansvar och befogenheter för ekonomi, personal och verksamhet, den formella strukturen utifrån ansvarsområden och arbetsgivarorganisation, ”Kommunstyrelsens förvaltning”. Kommunchefen är
chef över sektorcheferna och de i sin tur över respektive sektor. I sektorerna finns avdelnings- och verksamhetsområden.
Verksamhetsmodellen är en arbetsstruktur och organisation som beskriver hur vi hanterar
uppdrag ifrån vår uppdragsgivare, respektive verksamhetsansvarig nämnd. Kommunfullmäktige är uppdragsgivare till samtliga nämnder/styrelser. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt samt ett ansvar för att leda och samordna kommunens verksamhet. Ansvarar för utförandet av de uppdrag (den verksamhet) som beställts från nämnden.
Arbetsgivarperspektiv på organisationen:
- En arbetsgivarorganisation
- En förvaltning under Kommunstyrelsen
- Delegation avseende arbetsgivarperspektivet utgår ifrån Kommunstyrelsen
Verksamhetsperspektiv på organisationen:
- Modell för hantering av uppdrag från uppdragsgivare
- Delegation avseende uppdrag från respektive nämnd.
- Nämnd ”äger” ingen del av förvaltningsorganisationen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 24

Kommunstyrelsen
Ks § 94 (forts.)
______________________________________________________

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 kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2014-03-28, Verksamhetsmodell 2014 - Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation – konkretisering av ansvarsförhållanden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Personalchef Stefan Wallenå
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 95

KS 2014/133

Dokumenthanteringsplan för redovisnings- och
upphandlingsenheten, Sektor ledning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för redovisningsoch upphandlingsenheten.
Bakgrund

Kommunarkivet har, i samverkan med redovisnings- och upphandlingsenheten, upprättat
ett förslag till dokumenthanteringsplan för redovisnings- och upphandlingsenheten. Planen
avser åren 2014 och 2015.
Enligt kommunstyrelsens arkivreglemente ska nya dokumenthanteringsplaner beslutas av
kommunstyrelsen som tillika är arkivmyndighet.
Kommunarkivarien föreslår kommunstyrelsen, tillika arkivmyndigheten, att fastställa förslaget till dokumenthanteringsplan för redovisnings- och upphandlingsenheten.
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 kommunarkivarie Jan Christer Wahlbäck 2014-03-17, Förslag till dokumenthanteringsplan 2014-2015 för redovisnings- och upphandlingsenheten, Sektor ledning.
Förslag till dokumenthanteringsplan 2014-2015 för redovisnings- och upphandlingsenheten,
Sektor ledning, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunarkivarie Jan Christer Wahlbäck
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 96

KS 2014/55

Ansökan från Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för
fristående gymnasieskola – Fordon inriktning personbil
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan från Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola – fordon inriktning personbil.
2. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut, Ks § 46/11, i den delen som
avser att kommunstyrelsen ska yttra sig över ansökningar om fristående skolor inom
kommunen samt över ansökningar som har principiell eller strategisk betydelse och
överlåta även dessa beslut till barn- och utbildningsnämnden.
Bakgrund

Vänergymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola, i Mariestads kommun programmet fordon inriktning personbil, fr.o.m. läsåret 2015/2016.
Mariestads kommuns gymnasieskola, Vadsbogymnasiet, ingår i ett samverkansavtal med
elva andra kommuner i närområdet (Gymnasium Skaraborg). Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att
alla elever inom Gymnasium Skaraborg har möjlighet att söka önskat program på alla gymnasieskolor inom samverkansområdet.
I Mariestads kommun kommer antalet 16-åringar under perioden 2013 – 2018 uppgå till i
snitt 239 per år. Det totala antalet sökbara gymnasieplatser i Mariestad (exkl. gymnasiesärskolan) uppgår inför hösten 2014 till 338 varav 282 platser finns i den kommunala gymnasieskolan och 56 platser på fristående gymnasieskola. Antalet i Mariestad folkbokförda
16-åringar uppgår 2014 till 231. Det innebär att antalet gymnasieplatser är stort i förhållande
till antalet 16-åringar i kommunen hösten 2014.
Fordonsprogrammet finns idag på sex kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet. Antal platser som erbjuds är 96 och efter första sökomgången är det 102 förstahandssökande inkl. obehöriga.
Inför läsåret 2014/2015 erbjuder inte Vadsbogymnasiet Fordonsprogrammet med inriktningen personbil eftersom det i maj 2013 togs ett beslut om nedläggning av programmet.
Det finns dock fortsatt en efterfrågan bland kommunens ungdomar i årskurs 9 av Fordonsprogrammet med inriktningen personbil.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-03-26 att föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan från Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola – fordon inriktning personbil.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-14

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 96 (forts.)
______________________________________________________

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med tilllägget att kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut, Ks § 46/11, i den delen som avser att kommunstyrelsen ska yttra sig över ansökningar om fristående skolor inom kommunen samt över ansökningar som har principiell eller strategisk betydelse och överlåta även dessa beslut till
barn- och utbildningsnämnden.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP), Jan Hallström (FP) och Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Per Rosengren (V), Sture Pettersson (S) och Nils Farken (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.
Per Rosengren (V) yrkar vidare att kommunstyrelsen ska upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut, Ks § 46/11, i den delen som avser att kommunstyrelsen ska yttra sig över ansökningar om fristående skolor inom kommunen samt över ansökningar som har principiell
eller strategisk betydelse och överlåta även dessa beslut till barn- och utbildningsnämnden.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut och Per Rosengrens m.fl. avslagsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar därefter upp Rosengrens (V) tilläggsyrkande om
att upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut (Ks § 46/11) för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Remiss från Skolinspektionen 2014-02-12.
Ansökan från Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola läsåret 2015/2016.
Skrivelse upprättad av rektor Maria Appelgren och chef sektor Utbildning Katarina Lindberg ” Yttrande angående ansökan från Vänergymnasiet”.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2014-03-26 § 38, Remiss: Vänergymnasiet ansökan om godkännande som huvudman – Fordon inriktning personbil.
______________________________________________________

Expedieras till:
Skolinspektionen
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 97

KS 2014/188

Byte av ventilationsaggregat med mer i badhuset
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 2 500 tkr för byte av ventilationsaggregat m.m. i
badhuset. Kostnaden belastar kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att sammanställa samtliga investeringsprojekt där tekniska nämnden begär finansiering från kommunstyrelsens medel till
förfogande. En sammanställd begäran om ytterligare investeringsmedel ska vara klar att
behandlas av kommunfullmäktige i maj månad.
Bakgrund

Badhuset har ett ventilationsaggregat vars tekniska livslängd är uttjänad. Aggregatet förser
simhallen med friskluft, men har i stort sett obefintlig återvinning. Styr- och reglerutrustningen
är uttjänad, d.v.s. att det inte är möjligt att detaljstyra den. De andra aggregaten, som är sedan
huset byggdes i slutet av 1950-talet, har ingen återvinning alls.
Under maj månad år 2014 påbörjas rivningen av befintligt ventilationsaggregat, när Ekuddens
utebad har öppnat. Parallellt sker beställning av de nya ventilationsaggregaten, leveranstiden är
ca 8-10 veckor. Omdragning av de nya kanalsystemen beräknas även vara klart i början av augusti månad år 2014. Därefter installeras de nya aggregaten och beräknas vara i drift när inomhussäsongen börjar i september månad 2014. Aggregatet anpassas storleksmässigt för en
kommande tillbyggnad av badhuset. Arbetet upphandlas som en totalentreprenad.
Energibesparingen uppgår till minst 600 tkr/år, beroende på aktuellt energipris. Återbetalningstiden är således ca 5-6 år och projektet ger ett positivt driftnetto.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M) och 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

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bo Theorén 201403-31, Utbyte av ventilationsaggregat mm i Badhuset i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson, Tekniska nämnden och Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 98

KS 2011/40

Yttrande till regeringen i planärendet Sundet 5:1 m.fl.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka upprättat förslag till yttrande till Socialdepartementet.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

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
LIS-områdena (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Kommunfullmäktige beslutade
2013-05-27 att anta detaljplanen.
Detaljplanen har sedermera upphävts av Länsstyrelsen. Kommunen beslutade att pröva
Länsstyrelsens beslut på regeringsnivå. Nu har Boverket och Naturvårdsverket yttrat sig i
frågan och kommunen har nu möjlighet att bemöta deras yttrande.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M) och Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Per Rosengren (V) yrkar att ärendet ska utgå till dess att överklagandet av kommunens beslut att överklaga Länsstyreslens beslut har avgjorts.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsuskottets förslag.
Underlag för beslut

Förslag till synpunkter på Boverkets och Naturvårdsverkets yttranden, Detaljplan för del av
Sundet 5:1 m fl., Torsö, Mariestads kommun, Dnr S2013/7346/PBB.
Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2014-04-09, Beslut om yttrande till Socialdepartementet gällande detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl., Torsö.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialdepartementet
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 99

KS 2013/333

Finansiering av gatuombyggnad Stockholmsvägen etapp 2,
mittendelen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka tekniska nämndens investeringsbudget med
6 000 tkr för gatuombyggnad Stockholmsvägen etapp 2, mittendelen.
2. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-28 § 219 att ekonomienheten, i anslutning till
varje prognostillfälle, ska redovisa kapitalkostnaderna för tekniska nämnden. Nettoeffekten av kapitalkostnadsförändringarna regleras i samband med bokslut.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-11-07 tekniska nämnden igångsättningstillstånd
för ombyggnad av Stockholmsvägen etapp 2. Arbetsutskottet beslutade även att finansieringen skulle ske inom ramen för investeringsbudgeten för år 2014.
Inför ombyggnationen av Stockholmsvägen har ett gestaltningsprogram tagits fram och antagits i juni 2012. Centrumdelen VA-sanerades under år 2012 och omgestaltades under år
2013. På Mittendelen, Verkstadsgatan-Mariagatan, är VA-arbetena påbörjade med avbrott
för vinter. Projekteringsarbetet för gatuombyggnaden på mittendelen är i slutskedet.
Stockholmsvägen etapp 2, mittendelen, var kostnadsbedömd till 4 440 tkr hösten 2013.
I samband med VA-sanering av mittendelen har brister i befintlig grusöverbyggnaden i vägkroppen på delar av sträckan noterats och behov av byte finns.
I samband med genomförande av Stockholmsvägen etapp 2 utförs fördröjning av dagvatten
från gatumark. Kostnader för dagvattenfördröjning är inte med i den ursprungliga kostnadsbedömningen.
Tekniska nämnden beslutade 2014-04-08 att begära tilläggsanslag om 6 000 tkr till investeringen. Tekniska nämnden föreslog även kommunstyrelsen att tillkommande kapitalkostnader justeras i nämndens driftbudget.
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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Kommunstyrelsen
Ks § 99 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt projektledare Johan Bengtsson
2014-03-17, Förslag till finansiering för gatuombyggnad Stockholmsvägen etapp 2, mittendelen.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 100

KS 2013/333

Finansiering av investering för VA-sanering Stockholmsvägen
etapp 2, mittendelen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att utöka tekniska nämndens investeringsbudget med
5 500 tkr för att finansiera VA-sanering av Stockholmsvägen, etapp 2.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-11-07 tekniska nämnden igångsättningstillstånd
för ombyggnad av Stockholmsvägen etapp 2. Arbetsutskottet beslutade även att finansieringen skulle ske inom ramen för investeringsbudgeten för år 2014.
Stockholmsvägen genomgår ett omgestaltningsprogram i flera etapper och det är nu dags
för etapp 2. Beslut har fattats att i samband med omgestaltning även utföra VA-sanering.
Kostnaderna för denna insats täcks inte av tilldelad investeringsram för VA-verksamheten.
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 tekniska chefen Åke Lindström samt VA-chef Michael Nordin 201403-18, Förslag till finansiering av VA-sanering Stockholmsvägen, etapp 2.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 101

KS 2014/177

Uppföljning av kommunstyrelsens mål efter prognos 1 år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Chefen för sektor ledning Maria Vaziri informerar om uppföljning av kommunstyrelsens
mål efter prognos 1 år 2014 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 information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 102

KS 2014/178

Begäran om utökad investeringsbudget år 2014 avseende
kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott samt
tidigareläggning av investeringsanslag för Jubileumsteatern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för år 2014, kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott, med 10 miljoner kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att flytta 10 miljoner kronor från posten ”Jubileumsteatern” från plan 2015 till investeringsbudget 2014.
Marianne Kjellquist (S), Sture Pettersson (S), Janne Jansson (S), Ida Ekeroth (S), Nils
Farken (MP) och Per Rosengren (V) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-04-09 kommunchefen i uppdrag att sammanställa samtliga investeringsprojekt där tekniska nämnden begär finansiering från kommunstyrelsens medel till förfogande. En sammanställd begäran om ytterligare investeringsmedel
ska vara klar att behandlas av kommunfullmäktige i maj månad. Kommunchefens beredning
har genomförts skyndsamt för att kunna behandlas av kommunfullmäktige i april.
Ett flertal angelägna och prioriterade projekt har initierats av kommunstyrelsen arbetsutskott och tekniska nämnden med framställan till kommunstyrelsen att finansieras inom ramen för posten kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott.
Kommunchefen har efter ett flertal beslut givits i uppdrag att arbeta fram finansieringslösningar med beaktande av tekniska nämndens investeringsutrymme avseende både skatteoch taxefinansierad verksamhet samt även utreda möjligheterna till delfinansiering med statliga bidrag. En arbetsgrupp har genomlyst förutsättningarna och i dagsläget behöver kommunstyrelsen kommunövergripande investeringspott utökas med 6 miljoner kronor. Utöver
detta bedömer kommunchefen att 4 miljoner kronor bör finnas kvar outnyttjat för ytterligare framställningar under resterande 2014.
Följande projekt behöver förnärvarande nettofinansieras inom kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott:
Omgestaltning Esplanaden

-1 800

Ventilation badhuset

-2 500

Fastighetsunderhåll

-7 100

Stadsparken, offentlig toalett

-1 000

Marieholmsskolan - etapp 2 (Ks § 64) -2 000
Ekuddens utebad renovering
Justerandes signatur

-1 850
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Vadsbohallen, byte golv

-1 000

Totalt

-17 250

I investeringsbudgeten för år 2014 finns totalt 12 miljoner kronor anslaget, viket innebär att
5 250 000 kronor behöver tillskjutas. För närvarande har kommunchefen inte givit klartecken till finansieringslösningar för samtliga projekt. Utbyte av ventilationsanläggningen i badhuset och delar av projektet Fastighetsunderhåll saknar i dagsläget heltäckande finansiering,
och påbörjas inte utan kompletterande beslut.
Ett alternativ till utökning av investeringsutrymmet under planperioden är att tidigarelägga
delar investeringsutrymmet som finns år 2015 till år 2014.
Jubileumsteatern planerades enligt investeringsbudgeten att finansieras med 15 miljoner
kronor år 2014 resp. 2015. Valet att genomföra en så kallad parteringupphandling har medfört att projektet i huvudsak genomförs år 2014 vilket medför att behov uppstår att överföra 10 miljoner kronor från plan år 2015 till investeringsbudgeten år 2014.
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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2014-04-10, Begäran om utökad investeringsbudget år 2014 avseende kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott
samt Jubileumsteatern.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Tekniska förvaltningen)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 103

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 11-12 mars 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från 17 mars 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från 26 mars 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunrevisionen

Revisionsrapport över årsredovisningen 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 27 februari 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens beredningsutskott

Protokoll från den 6 mars 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens beredningsutskott

Protokoll från den 24 mars 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG Lönenämnd

Protokoll från den 19 februari 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG IT-nämnd

Protokoll från den 4 februari 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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______________________________________________________

MTG-styrgrupp

Protokoll från den 21 februari 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från den 11 mars 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus AB

Protokoll från den 11 mars 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

AB Stadens Hus

Protokoll från den 14 mars 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

VänerEnergi AB

Protokoll från den 11 mars 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Tolkförmedling Väst

Protokoll från den 17 februari 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Anmälningsärendena anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-04-14

Anslagsdatum

2014-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-05-05

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

