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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 335

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Fördelningen av nettokostnaderna i RÖS 2009 –
2014.
2. Sveriges Kommuner och Landsting. Nationell läkemedelsstrategi godkänd av SKL
2011-08-26.
3. Länsstyrelsen. Beslut om bilande av naturreservatet Kalvö skärgård i Mariestads kommun.
(Dnr. 2010/0192)
4. Karlstads kommun. Beslut att utse Agneta Christensens, Vänerns vattenvårdsförbund,
till 2011-års Vänerstipendiat.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 336

Inbjudningar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. West Sweden. Inbjudan till medlemsmöte den 14 oktober i Vänersborg. Inbjudan riktar sig till ledamöterna i kommunstyrelsens presidium.
Mötet har blivit inställt
2. Mariestads, Töreboda samt Götene kommuner. Inbjudan till informations- och erfarenhetsseminariet ”Fokus på LOV” den 19 oktober i Mariestad.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 337

Beslut om närvarorätt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja närvarorätt för kommunsekreterare
Malin Eriksson vid dagens sammanträde.
_____________________________________________________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 338

KS 2011/0272

Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera det reviderade idrottspolitiska programmet till Idrottsalliansen samt de politiska partierna. Remissvaren ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 20 november 2011.
Bakgrund
Efter en lång process beslutade kommunfullmäktige 2008-03-31 att anta förslaget till idrottspolitiskt program för Mariestad.
Fritidschefen, med bistånd av kommunsekreteraren, har under våren 2011 arbetat med att
revidera programmet. Kommunsekreteraren informerade om det pågående arbetet vid arbetsutskottets sammanträde 2011-06-08. Arbetsutskottet ställde sig positiva till fritidschefens initiativ att revidera det idrottspolitiska programmet.
Syftet med det idrottspolitiska programmet är att åstadkomma ett långsiktigt samarbete
mellan kommunen och idrottsrörelsen för att stärka och utveckla idrottsverksamheten för
barn och ungdomar. En grundläggande förutsättning för samarbetet är att idrottens verksamhet bedrivs i enlighet med Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”, antaget av Riksidrottsförbundet 2009.
I det reviderade förslaget till idrottspolitiskt program framgår tydligt att Mariestads kommun prioriterar barn- och ungdomsidrott.
Underlag för beslut
Arbetsmaterial, förslag till reviderat ”Idrottspolitiskt program, Mariestads kommun”
_____________________________________________________________

Idrottsalliansen
Samtliga partigrupper
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 339

Rutiner för beställarorganisationen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att skapa möjligheter till
förändrat inköpssätt och förändrad inköpsorganisation. Uppdraget ska bl.a. innefatta en
genomlysning av antalet beställare i organisationen, kommunens inköpsrutiner samt vem
och hur många ska få göra inköp.
Bakgrund
Kommunalrådet har givit ekonomichefen i uppdrag att informera om hur kommunen inhandlar varor och tjänster samt hur detta kan effektiviseras.
Kommunen har cirka 165 aktiva beställare inom bland annat livsmedel, kontorsmaterial
och medicinsk utrustning. Beställningarna till dessa utförs i kommunens affärssystem. Utöver detta sker en stor mängd beställningar per telefon samt vid inköp direkt i butik.
Internkontrollen från 2010 visar att allt för många anställda köper direkt i butikerna. Statistik visar att tidsåtgången vid ett inköp direkt i butik är minst 50 procent högre jämfört
med en e-beställning. Felaktiga beställningar tar längre tid och har ofta en högre inköpskostnad.
Kommunalrådet föreslår att redovisnings- och upphandlingsenheten får i uppdrag att utreda möjligheterna till förändrat inköpssätt och inköpsorganisation. Uppdraget ska innefatta
en genomlysning av:
– Antalet beställare i organisationen
– Kommunens inköpsrutiner
– Vem och hur många ska få göra inköp
Redovisningsansvarig Lars Bergqvist samt e-handelsansvarig Malin Kvarnrud informerar
verksamheten inom beställarorganisationen.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
________________________________________________________

Ekonomichef Marie Vaziri
Redovisningsansvarig Lars Bergqvist
E-handelsansvarig Malin Kvarnrud
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 340

KS 2009/0058

Inbetalning till partiell inlösen av pensionsskulden
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2009 att ett årligt belopp ska budgeteras för avsättning till pensionsinbetalningar som täcker inlösen av vissa årgångar. Kommunen har
därefter inga kostnader för den årgången vilket sänker den totala årskostnaden. På samma
möte beslutade kommunfullmäktige att 80 procent av årets resultat efter prognos 4 ska avsättas för partiell inlösen årligen.
Mariestads kommun gjorde en partiell inlösen om ca 15 miljoner kr år 2010 vilket minskade
2010 års bokförda resultat med motsvarande belopp. Inbetalningen ger en minskad årlig
kostnad om drygt 600 tkr för 2011 och 800 tkr för år 2012 och framåt.
Pensionsskulden kommer att öka under ett flertal år. Det är först på 2030-talet som puckeln och utbetalningarna kopplat till pensioner före 1998 går ner. Om ingen inbetalning görs
kommer den årliga kostnaden därmed att fortsätta öka.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-09-28 framförde ekonomichefen bl.a. att:
-

Den årliga inbetalningen till partiell inlösen av pensionsskulden är betydelsefull.
Om kommunen väljer att inte betala in till pensionsskulden kommer de nyckeltal där
pensionsskulden inräknas att försämras ytterligare.
Nuvarande konstruktion innebär en risk att resultatet hamnar under noll om t ex skatteprognosen försämras efter oktober månad.
Det vore bäst att i förväg budgetera ett belopp för pensionsinbetalning varje år, detta
bör vara målsättningen i framtiden.

Arbetsutskottet gav ekonomichefen i uppdrag att bereda ärendet ytterligare och återkomma
vid arbetsutskottets sammanträde 2011-10-12.
Ekonomichef Maria Vaziri samt redovisningsansvarige Lars Bergqvist redovisar uppdraget
på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
Redovisningsansvarig Lars Bergqvist
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 341

KS 2011/0079

Beslut om samråd; Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl., Laxhall
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att tydliggöra vilken
part som ska bära kostnaderna för parkering och lokalväg.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2009-11-25 kommunledningskontoret i uppdrag att
utarbeta en ny detaljplan för Backebolet 1:29 m fl. Syftet med detaljplanen är bland annat
att skapa förutsättningar för att utöka parkeringen för besökare samt kompletterande verksamheter till restaurangen. Vidare ska möjligheten för övernattningsstugor, fritidsstugor,
utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad hamnkapacitet och fiskförädling prövas och
redovisas.
Mariestads kommun har pekat ut det aktuella området som ett möjligt område för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område). Därmed sker planarbetet i enlighet med
vad som framgår i det tematiska tillägget till översiktsplanen.
Planeringschefen föreslår att arbetsutskottet beslutar att:
-

Förslag till Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. blir föremål för samråd enligt normalt
planförfarande.

-

Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett exploateringsavtal som bl.a.
klargör gränsdragningarna mellan privat och allmänt ansvar samt gemensamma intresseområden.

Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Maria Nilsson
2011-09-29, Beslut om samråd; Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl., Laxhall, Mariestads
kommun.
Samrådshandling, Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. (Laxhall), upprätta av BOANN AB i
oktober 2011.
Plankarta med planbestämmelser.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 342

KS 2011/0271

Uppsägning av Flextrafik inom Mariestads tätort
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Mariestads kommun begär att Västtrafik AB ska upphöra med Flextrafik inom Mariestads
tätort fr.o.m. 2012-01-01.
Mariestads kommun önskar att förändringen hanteras omgående och utanför ordinarie
process med trafikförsörningsplan.
Bakgrund
Kommunledningskontoret, utvecklingsenheten, har ålagts besparingskrav inför budget år
2012. För att hantera detta föreslås att den s.k. Flextrafiken ska upphöra från och med årsskiftet 2011/2012. Den föreslagna åtgärden innebär att kommunens kostnader minskar
med ca 130 tkr/år.
Flextrafik är avsett för dem som fyllt 75 år eller som är beviljad färdtjänst. Flextrafiken kan
användas för att resa mellan två adresser inom kommunens centrum. Trafiken körs enligt
fasta turtider och med mindre fordon.
Kommunledningskontoret konstaterar att Flextrafiken inte nyttjats i någon större omfattning och att förändringen därför endast kommer att beröra ett fåtal resenärer. Detta kompenseras genom att Mariestads kommun har infört gratis kollektivtrafik för personer äldre
än 75 år. Kommunen införde även ett nytt linjenät med fler avgångar inom stadstrafiken i
december 2010.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2011-09-28, Uppsägning av Flextrafik inom Mariestads tätort.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 343

KS 2010/0248

Medfinansiering av fiberutbyggnad
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun medfinansierar hälften av de kostnader som inte kan täckas inom projektet under de fem första verksamhetsåren enligt
de förutsättningar som beskrivs av MTEAB. Förlusten kan maximalt uppgå till 925 tkr
och minimalt till 185 tkr
2. Mariestads kommun uttalar en viljeinriktning att bygga etapp två senast under 2013.
Johan Abrahamsson (M) samt Rune Skogsberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har inom ramen för MTG-samverkan genomfört en förstudie för en gemensam bredbandsutbyggnad i de tre kommunerna och blivit beviljade stödmedel för utbyggnaden ifrån Västra Götalandsregionen. Mariestad och
Töreboda kommun har i dagsläget aviserat att man inte kommer att göra den upphandling
som krävs för att genomföra utbyggnaden. Beviljade stödmedel från VGR ligger kvar till
och med 2013 om förutsättningarna för respektive kommun skulle förändras fram till dess.
Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB) som äger Stadsnät i Mariestad och Töreboda
har tittat på eventuella sträckor som kan ha ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar att genomföras utan stödmedel. Bolaget har främst tittat på sträckor där även lokala
byalagsföreningar anmält intresse för att få anslutning till sitt byalagsnät. En sådan möjlighet är en nybyggnation av fiberförbindelse mellan Lyrestad och Töreboda längs Göta kanal.
Genom utbyggnad av Stom & Accessnätet enligt denna modell är det möjligt att med små
medel fortsätta bygga anslutningsaccesser till aktuella Byalag.
MTEAB har varit i kontakt med Kanalbolaget för att diskutera en sådan förbindelse förlagd inom Kanalbolagets markområde. De har ställt sig positiv till förslaget och funnit goda
samordningsvinster för sin egen verksamhet med bl.a. slussning, broöppning och serviceplatser. Ett önskemål som framförts ifrån Kanalbolaget är att man vill se en plan för en utbyggnad som sträcker sig mellan Tåtorp till Sjötorp.
MTEAB har valt att dela upp hela den efterfrågade sträckan i tre etapper.
-

Etapp 1 Lyrestad – Töreboda

-

Etapp 2 Lyrestad – Sjötorp

-

Etapp 3 Töreboda – Tåtorp

Samtliga etapper beräknas kunna vara genomförda fram till 2013.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 343 (forts.)
MTEAB har gjort en projektering av sträckan Lyrestad – Töreboda (Etapp 1) för att beräkna investeringskostnader samt bedöma möjliga kommersiella nätintäkter inom aktuell
fibersträcka. Under första driftåret kommer förbindelsen att ge ett negativt resultat om
185 tkr.
Under de kommande fyra år kommer det negativa resultatet att minska i takt med att anslutningsgraden ökar. Om samtliga byalag i området som anmält intresse får nätanslutning
kommer förbindelsen att ge ett positivt resultat.
Under förutsättning att Mariestads och Töreboda kommuner kan lämna en förlusttäckning
har MTEAB ställt sig positivt till att genomföra utbyggnaden enligt etapp 1. Förlusten kan
enligt ovanstående förutsättningar under de första fem åren uppgå till maximalt 925 tkr och
minimalt till 185 tkr. Det sannolika utfallet under hela femårsperioden kan beräknas till totalt ca 325 tkr vilket motsvarar 65 tkr/år för båda kommunerna.
Förslaget har behandlats av MTEAB:s styrelse 2011-09-13 varvid styrelsen beslutade att
godkänna att slutförhandlingar inleds med Kanalbolaget. Beslutet gäller under förutsättning
att Mariestads och Töreboda kommuner gemensamt täcker rörelseförlusten på förbindelsen de första fem åren samt att kommunerna redovisar en viljeinriktning att även bygga ut
Kanalförbindelsen enligt Etapp två och tre.
MTEAB anhåller därför om att Mariestads och Töreboda kommuner beslutar att:
-

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

-

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

-

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

Behandling på sammanträdet
Rune Skogsberg (C) yrkar att ärendet återremitteras för att klargöra hur det upprättade förslaget förhåller sig till fiberföreningarnas önskemål.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker Skogsbergs (C) yrkande om återremiss och yrkar i andra
hand att arbetsutskottet ska avslå det upprättade förslaget.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp frågan om återremiss och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande Jens Söder (S)ställer därefter kommunchefens förslag till beslut och Abrahamssons (M) avslagsyrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 343 (forts.)
Underlag för beslut
Skrivelse upprätta av Rolf Åkesson, VD för Mariestad Töreboda Energi AB 2011-09-20,
Medfinansiering av fiberutbyggnad S100.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelse
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Mariestad Töreboda Energi AB, Rolf Åkesson, VD)
(Näringslivsutvecklare Mats Widhage)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 344

KS 2010/0241

Vindkraft Bångahagen – Inriktningsbeslut och planuppdrag
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna igångsättningstillstånd för projektering av förfrågningsunderlag för upphandling av vindkraft på Bångahagen.
2. Kommunstyrelsen beslutar at avsätta medel i budget år 2011 för att täcka projekteringskostnaden som beräknas uppgå till ca 1 000 tkr.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ändra detaljplanen för Bångahagen för att möjliggöra
uppförande av vindkraftverk inom planområdet.
4. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en fördjupad studie över vindkraftens eventuella påverkan på stadsbilden och boendemiljön i
närliggande områden.
Kostnaderna för projektet ska delas mellan Mariestads kommun och Mariehus i förhållande till parternas del av installerad effekt vindkraft. Kommunstyrelsens beslut gäller under
förutsättning att Mariehus beslutar om delfinansiering och medverkan i projektet.
Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Mariestads kommun, Mariehus och Mariestad Töreboda Energi AB har diskuterat förutsättningarna för att uppföra tre stycken 2 MW vindkraftverk på Bångahagen. Avsikten är
att elen från verken ska användas för egen förbrukning.
En förstudie genomfördes under 2010. Därefter har förstudien kompletterats med en geoteknisk undersökning, riskbedömning avseende deponigas, investeringskalkyl och en fördjupad bullerutredning för kombinationen av ljud från väg och vindkraft.
Egenproducerad el från vindkraft är befriad från energiskatt (28 öre/kWh) om elen används i den egna verksamheten. Det finns dock inga garantier för att detta system kommer
att finnas kvar över tid. Mot denna bakgrund redovisas investeringskalkylen i två versioner,
en med skattebefrielse och en utan skattebefrielse. Det ekonomiska resultatet, som är baserat på konsultens antaganden, ger ett överskott på 62 respektive 24 miljoner kronor/ vindkraftverk under avskrivningstiden. Kostnaden för att uppföra de tre vindkraftverken uppgår till ca 110 Mkr (kostnadsläge sept. 2011). Projekteringskostnaden inklusive detaljplanearbete beräknas uppgå till ca 1 Mkr.
Den genomförda bullerutredningen visar att det är möjligt att utifrån dagens bebyggelse
förlägga föreslagna vindkraftverk på Bångahagen utan att överskrida tillåtna ljudnivåer för
kringboende. Ett samrådsmöte för kringboende genomfördes i april 2011.
Nuvarande detaljplan medger inte att det uppförs vindkraftverk på Bångahagen.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 344 (forts.)
Tekniska förvaltningen och utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta att:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Behandling på sammanträdet
Arbetsutskottet diskuterade om Per Rosengren (V) är jävig i ärendet då han även är ordförande i Mariestad Töreboda energi AB (MTEAB). Stadsjurist Rolf Sjöström kallades till
sammanträdet och framförde uppfattningen att Rosengren inte var jävig i ärendet.
Johan Abrahamsson (M) yrkar att MTEAB ska gå in som ett tredje part i projektet. Om
MTEAB inte går in som en tredje part yrkar Abrahamson att hela projektet avslutas.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att
MTEAB ska gå in som ett tredje part i projektet.
Ordföranden Jens Söder (S) tar upp frågan om Mariestads kommun ska ge det kommunala
bolaget MTEAB i ägardirektiv att delta i projektet som en tredje part jämte Mariestads
kommun och Mariehus AB. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att Mariestads
kommun inte ska ge MTEAB ägardirektiv att delta i projektet som en tredje part.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkände
propositionsordning. De ledamöter som röstar att ägardirektiven för MTEAB inte ska ändras röstar ja. De ledamöter som röstar att MTEAB:s ägardirektiv ska ändras så att de kan gå
in som en tredje part i projektet röstar nej.
Vid omröstningen avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Arbetsutskottet har därmed beslutat
att MTEAB:s ägardirektiv inte ska ändras.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Ordföranden Jens Söder (S) ställer därefter kommunchefens förslag till beslut och Johan
Abrahamssons (M) avslagsyrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar
enligt kommunchefens förslag till beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-10-12

Sida
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 344 (forts.)
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2011-09-14, Vindkraft på Bångahagen.
Förstudie Vindkraft Bångahagen, Uppdaterad 2011-03-22
Investeringskalkyler med och utan skattebefrielse
Tidplan Bångahagen Vindkraft 2011-09-05.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(T.f. tekniska chefen Leif Andersson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Utdragsbestyrkande
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KS 2011/0067

Uthyrning alternativt försäljning av Torsö skola till Torsö friskola
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

-

Köpeskilling alternativt hyra beräknas enligt Tekniska förvaltningens förslag.

Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-09-22, Torsö friskola, köp
eller hyra av Torsö skola
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(T.f. tekniska chefen Leif Andersson)
(Ekonom Jonas Eriksson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 346

KS 2011/0273

Korvkiosken på Nya torget
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger t.f. tekniska chefen i uppdrag att inleda en förhandling med arrendatorn av korvkiosken på nya torget med syfte att avveckla hyresförhållandet.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att återrapportera de ekonomiska konsekvenserna av avvecklandet av hyresförhållandet samt kostnaderna för rivning av
korvkiosken och återställande av marken.
Bakgrund.
Nuvarande arrendator av korvkiosken på Nya torget hade tillstånd från miljökontoret att
bedriva korvkioskverksamhet. Tillståndet gick ut 2011-08-31 vilket innebär att korvkiosken
nu är stängd. Miljökontorets krav för att verksamheten ska få fortsätta är att en tillbyggnad
uppförs med utrymme för varumottagning och städutrymme. Kostnad för tillbyggnaden
uppskattas till ca 220 tkr.
Tekniska förvaltningen har sökt bygglov för tillbyggnaden men bygglovet har i skrivande
stund ej erhållits. Arrendatorns avtal med kommunen gäller till och med 2012-10-01, med
nio månaders uppsägningstid.
Mot ovanstående bakgrund framför tekniska förvaltningen två alternativa förslag.
-

Kommunen beslutar att ej genomföra en tillbyggnad. Avtalet med arrendatorn sägs
upp för avflyttning och byggnaden rivs. Nuvarande avtal innebär att arrendatorn är berättigad till ersättning för att kommunen bryter avtalet. Ersättningens storlek är kopplat till arrendatorns omsättning. Eftersom omsättningen för närvarande är okänd kan
ersättningen inte bedömas.

-

Kommunen beslutar att genomföra tillbyggnaden och arrendatorn kan öppna verksamheten så snart tillbyggnaden är klar. I detta förslag måste man även väga in vad
som kan hända i framtiden. Om arrendatorn väljer att sälja verksamheten och kommunen ej vill tillåta fortsatt verksamhet kommer ersättningsfrågan i detta skede bli föremål för diskussion och ställningstagande.

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:
-

Avtalet med nuvarande arrendator sägs upp för avflyttning

-

Avvecklingskostnader kopplade till uppsägningen hanteras inom Kommunstyrelsens
verksamhet och budget

-

Befintlig korvkioskbyggnad rivs.

Justerandes signatur
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Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprätta av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-09-30, Korvkiosken Nya
Torget.
_____________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Ekonom Jonas Eriksson
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Ksau § 347

KS 2011/0026

Revidering av drift- och investeringsbudgeten samt mål för 2012-2014
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Kommunchef Lars Arvidsson samt ekonom Jonas Eriksson informerar om förslag till revidering av drift- och investeringsbudgeten samt mål för 2012-2014
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
_____________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 348

KS 2011/0132

prognosavvikelser för kommunstyrelsens verksamheter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Ekonom Jonas Eriksson informerar om eventuella prognosavvikelser för kommunstyrelsens verksamheter efter september månad.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
_____________________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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KS 2011/0274

Förslag att inrätta en administrativ enhet med förvaltningsövergripande
ansvar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Strukturera och utveckla beredningsprocessen i samråd med respektive förvaltning.

-

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

-

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

Arbetet i den administrativa enheten kräver en chefsfunktion med ett tydligt mandat att
genomföra förändringar. Det innefattar att driva och besluta i frågor och ärenden som rör
den förvaltningsövergripande administrationen. Den administrativa enheten har ansvar och
befogenhet att utveckla och besluta om kommungemensamma administrativa processer
avseende ärende-/dokumenthantering samt att standardisera och utveckla det nämndsadministrativa arbetet inom samtliga förvaltningar.

Justerandes signatur
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Ksau § 349 (forts)
Kommunchefen och chefen för kommunledningskontoret föreslår at kommunstyrelsen
beslutar att inrätta en administrativ enhet enligt upprättat förslag.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri 2011-09-29, Förslag att inrätta en administrativ enhet med förvaltningsövergripande ansvar.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Samtliga förvaltningar)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Chef för kommunledningskontoret Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/0252

Ansökan om bidrag från Skaraborgs akademi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte bevilja ansökan om bidrag från Skaraborgs akademi.
Bakgrund
Skaraborgs akademi har inkommit med en bidragsansökan om 1 000 kronor. Motsvarande
ansökan har skickats till samtliga kommuner i Skaraborg.
Skaraborgs akademi bildades 1998 i samband med att Skaraborgs län upphörde. Akademiens syfte är att sprida glans över den skaraborgska vitterheten och främja en skaraborgsk
identitet. Verksamheten består bl.a. av att:
-

Årligen utse en eller flera hedersmedborgare.

-

Tillsammans med Länsförsäkringar dela ut stipendium till bästa avhandling på Skövde
Högskola (10 tkr).

-

Tillsammans med olika kommuner anordna program i samband med att årets hedersmedborgare utses.

-

Utge den periodiska tidskriften ”Snille och Blixt”.

-

Akademin förbereder utgivningen av boken ”Mitt Skaraborg”.

-

Akademien planerar en kultursatsning under rubriken ”Det dolda Skaraborg”.

Underlag för beslut
Skrivelse från Karl-Erik Tysk, ständig sekreterare i Skaraborgs akademi 2011-09-15, Ansökan om bidrag.
Sammanställning över ledamöterna i Skaraborgs akademi.
Boken Snille och blixt, utgiven av Skaraborgs akademi.
_____________________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson
Skaraborgs akademi, Karl-Erik Tysk

Justerandes signatur
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Ksau § 351

KS 2011/0213

Deltagande i Upplevelseområde Göta kanal 2012 – 2014
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska medverka i samverkan kring
Upplevelseområde Göta kanal under treårsperioden 2012-2014.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommuns medfinansiering om 100 tkr per
år ska reserveras i kommunstyrelsens budget under den aktuella perioden.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en sammanställning över kommunens samtliga pågående turismsatsningar. Kommunchefen får även i
uppdrag att upprätta en utvecklingsplan där kommunens målsättning med turismutvecklingen tydliggörs.
Bakgrund
Utvecklingsenheten framhåller i en skrivelse att det finns ett uttalat gemensamt intresse
från kommunerna längs Göta kanals västra del att samverkan kring upplevelseområde Göta
kanal under åren 2012 – 2014. Mot denna bakgrund har AB Göta kanalbolag begärt att få
kommunernas bekräftelse på intresset samt att den årliga medfinansieringen säkras. AB
Götakanalbolag kommer, under förutsättning att berörda parter deltar, att medfinansiera
arbetet med 500 tkr per år.
Under treårsperioden föreslås att samverkan ska fokusera på följande områden:
-

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

-

Vidareutveckling av Certifieringsprogrammet med företagen längs Göta kanal.

-

En formaliserad samverkan med respektive kommun kring platsutveckling.

Det noteras att Göta kanal är ett av tre utpekade strategiska områden för att utveckla besöksnäringen i Skaraborg. De övriga två är Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle samt Varnhem och Hornborgaområdet.
Arbetsutskottet beslutade 2011-09-28 att bjuda in verkställande direktören för AB Göta
kanalbolag för att informera ytterligare om samverkan kring Upplevelseområde Göta kanal
under treårsperioden 2012 – 2014.
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Behandling på sammanträdet
Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att
kommunchefen ska få i uppdrag att upprätta en sammanställning över kommunens samtliga pågående turismsatsningar. Rosengren yrkar vidare att Mariestads kommun ska upprätta
en utvecklingsplan där kommunens målsättning med turismutvecklingen tydliggörs.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker Per Rosengrens (V) yrkande.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp Per Rosengrens (V) yrkande för beslut och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt turistchef Lotta Samuelsson
2011-09-07, Upplevelseområde Göta kanal 2012-2014 – Mariestads kommuns deltagande.
Skrivelse från AB Göta kanalbolag 2011-07-08, Samverkan kring upplevelseområdet Göta
kanal 2012-2014.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Turistchef Lotta Samuelsson)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Aktuell information & rapporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Finansiell profil för Mariestads kommun
KommunForskning i Västsverige (KFI) har sammanställt en rapport som ger en översiktlig
bild av den finansiella utvecklingen och ställningen för samtliga kommuner i länet. Rapporten är ett komplement till den traditionella finansiella analys som återfinns i årsredovisningen och innehåller en finansiell profil för Mariestads kommun baserad på boksluten 20082010. Resultatet har försämrats något från föregående år.
Ekonomichef Maria Vaziri kommer att lämna en utförligare information om den finansiella
profilen vi kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-03.
_____________________________________________________________

Avtal med SISU Idrottsutbildarna
Fritidschef Tomas Ekström informerade om kommunens avtal med SISU Idrottsutbildarna. Samarbetet som uppfattas som positivt för båda parter är en av förutsättningarna för
det idrottspolitiska programmet. Ekström informerade om att avtalet, som löper ett år i
taget, har förlängts för år 2012.
Arbetsutskottet gav kommunchef Lars Arvidsson i uppdrag att upprätta en sammanställning över kommunens samtliga avtal.
_____________________________________________________________

Marieholmsbron över Tidan
Ordförande Jens Söder (S) frågade t.f. tekniska chefen Leif Andersson när reparationen av
Marieholmsbron kommer att vara slutförd. Tekniska chefen återkommer vid arbetsutskottets nästa sammanträde 2011-10-26 med ett skriftligt besked i frågan.
_____________________________________________________________

Ekuddens camping
T.f. tekniska chefen Leif Andersson informerade kortfattat om det genomförda anbudsförfarandet om Ekuddens camping. Tekniska chefen återkommer efter beredning av ärendet
vid arbetsutskottets nästa sammanträde 2011-10-26.
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

Socialnämndens prognostiserade underskott
Ekonom Jonas Eriksson informerade kortfattat om socialnämndens ekonomiska prognos
efter september månad. Prognosen visar ett totalt underskott om 14 150 tkr för innevarande år.
Ärendet återkommer vi arbetsutskottets sammanträde 2011-10-26.
_____________________________________________________________

Brottsförebyggande rådet
Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med Brottsförebyggande rådet. Vid mötet
beslutades bl.a. att ge tjänstemännen i de berörda kommunerna i uppdrag utarbeta förslag
på områden som är mest angelägna att föra in i samarbetsplanen/-avtalet med polisen.
Vi mötet diskuterades även förslag till åtgärder för att komma tillrätta med problematiken i
stationshuset vintertid. Abrahamsson (M) poängterade att det är viktigt att kommunen omgående engagerar sig i denna fråga.
_____________________________________________________________

Projekt Kraft
Johan Abrahamsson (M) framförde/informerade om att verksamheten inom projekt kraft
inte fungerar som förväntat. Abrahamsson framförde även att det statistikunderlag som
ligger till grund för EU-ansökan är delvis felaktigt.
_____________________________________________________________

Skaraborgs Kommunalförbund
Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med Skaraborgs kommunalförbund. Vid
mötet informerades bl.a. om att det har blivit 50 poliser fler i Skaraborg men att brottsstatistiken inte förändrats med anledning av detta.
Vi mötet informerades även om West Sweden. Om någon kommun är intresserad av att
avsluta samarbetet med West Sweden så är uppsägningstiden ett år. De kommuner som vill
samarbeta med West Sweden kan förvänta sig en väntetid om ca tre år för att genomföra
en s.k. ”Vepa”.
Kommunalförbundet har även valt en ersättare från Gullspångs kommun till turistutskottet. Johan Abrahamsson (M) framhåller att det är viktigt att Mariestads kommun är representerat i detta forum.
_____________________________________________________________
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Bilaga 1:

Omröstning § 344
Namn och parti
Jens Söder

JA
(S)

X

Christer Dalvik

(MAP)

X

Per Rosengren

(V)

X

NEJ

Johan Abrahamsson (M)

X

Rune Skogsberg

X

Summa:

Justerandes signatur

(C)
3 JA

2 NEJ

Sida

AVSTÅR

0 AVSTÅR

Utdragsbestyrkande
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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