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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 8.30–16.00

Plats och tid

Sammanträdet ajournerades 10.30–10.50 samt 12.00–13.00.
Beslutande

Övriga deltagande

Jens Söder
Christer Dalvik
Johan Abrahamsson
Rune Skogsberg
Per Rosengren
Björn Fagerlund

(S)
(MAP)
(M)
(C)
(V)
(M)

Lars Arvidsson
Rolf Sjöström
Leif Andersson
Lars Johansson
Andreas Appelgren
Tom Sibirzeff
Mikael Wåhlund
Rolf Åkesson
Kristofer Svensson
Maria Nilsson
Stefan Wallenå
Sara-Lena Ahlm
Christina Herthnek
Maria Vaziri
Jonas Eriksson
Malin Eriksson
Ola Blomberg

Utses att justera

Rune Skogsberg

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Ordförande
1: e vice ordförande
2: e vice ordförande, deltog ej § 356, § 359
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande ersättare § 356, § 359
Kommunchef
Stadsjurist
T.f. teknisk chef
Fastighetschef
Anbudslämnare Ekuddens camping
Anbudslämnare Ekuddens camping
Anbudslämnare Ekuddens camping
VD MTEAB
Planeringschef
Planarkitekt
Personalchef
Personalsekreterare
Informationschef
Chef för kommunledningskontoret
Ekonom
Kommunsekreterare
Administrativ chef

Underskrifter
Sekreterare

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

Ola Blomberg
Ordförande

Paragrafer 353-371

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

Jens Söder
Justerande

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

Rune Skogsberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 353

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Tekniska nämnden. Protokollsutdrag från sammanträdet 2011-09-27 § 131, Beslut att
skicka reviderade underhållsplaner till respektive kommun för kännedom.
2. Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten ”Jäv och beroende”. Rapporten ska
vara ett stöd i kommunernas arbete med att hitta hållbara kommunala organisationer
utan jäv.
3. T.f. barn- och utbildningschefen Katarina Lindberg. Överprövning av anställningar
Barn- och utbildning, Redovisning för september månad.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 354

Inbjudningar
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Hushållningssällskapet Skaraborg. Inbjudan till Framtidsforum, ”Landsbygden – kärnan i hållbar utveckling” en 25 november i Skara.
2. Ägarrådet. Inbjudan till ägarforum 2011 i Västtrafik AB den 18 november 2011 i Göteborg.
3. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till dialogmöte 2011 om regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland den 18 november 2011 i Göteborg.
4. Skaraborgs kommunalförbund/Destination Skaraborg. Inbjudan till stormöte kring
turism den 29 november i Skara.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 355

Information – Vad innebär kommunstyrelsens tillsynsplikt?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Enligt kommunallagen 6 kapitlet 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Enligt
2 § ska kommunstyrelsen uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning.
Enligt kommunstyrelsens reglemente ingår det i kommunstyrelsens styrfunktion att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin
efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och kostnadseffektivt.
Kommunstyrelsen ska även regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Stadsjurist Rolf Sjöström informerar om innebörden av kommunstyrelsens tillsynsplikt på
arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
_____________________________________________________________

Stadsjurist Rolf Sjöström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 356

KS 2011/0284

Ekuddens camping
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för ytterligare kompletteringar
Arbetsutskottet beslutar att ärendet ska behandlas vid ett extra sammanträde den 31 oktober klockan 17.30 i sammanträdesrum Torsö.
Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Björn Fagerlund (M) träder in som ersättare.
Bakgrund.
Nuvarande arrende för Ekuddens camping har sagts upp och löper ut 2011-12-31. På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska förvaltningen genomfört en anbudsförfrågan och
fått in sju stycken anbud. T.f. tekniska chefen redovisar de inkomna anbuden på arbetsutskottets sammanträde.
Två av anbudsgivarna närvarar på arbetsutskottets sammanträde för att redovisa sina anbud, utvecklingsplaner, budget samt avtalsinnehåll.
Underlag för beslut
Skrivelse upprätta av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-10-14, Ekudden Camping.
Nytt arrendeavtal.
_____________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Fastighetschef Lars Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 357

Information: Färdigställande av Marieholmsbron
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-10-12 frågade ordförande Jens Söder (S) t.f. tekniska chefen Leif Andersson när reparationen av Marieholmsbron kommer att vara slutförd. Tekniska chefen bad att få återkomma vid arbetsutskottets nästa sammanträde 201110-26.
Under oktober slutförs de sista delarna på Marieholmsbron. Broarna samt gång- och cykelvägen över ön kommer att stå helt klara i månadsskiftet oktober/november.
I november återstår arbete på Residensön med att riva den gamla körbanan och ersätta den
med beläggning av storgatsten. Åtgärden är en del i att förtydliga att man befinner sig på
Residenset mellan broarna.
Under veckorna 43, 44 och 45 behöver trafiken över bron stängas av för biltrafik. Den nya
gång- och cykelvägen över bron kommer att behållas öppen.
Förarbeten med rivning, terrassering och byte av rännstensbrunnar kommer att utföras under vecka 43. Under vecka 44 och 45 kommer stensättingsarbetet att forceras för att minimera avstängningen.
Underlag för beslut
Skrivelse upprätta av Johan Bengtsson, gatuavdelningen, 2011-10-17, Pressmeddelande 2
Marieholmsbron.
_____________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 358

KS 2011/0285

Ny klubblokal för BOIS FF på Lekevi IP
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att bygga en ny klubblokal för BOIS FF genom en tillbyggnad av nuvarande byggnad som innefattar klubblokal för IFK Mariestad samt
omklädningsrum.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för nybyggnationen, totalt 550 tkr, finansieras genom anslag på konto för projekt 2433 ”Idrottsinvesteringar”.
3. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska förvaltningens budgetram år 2012 för skattefinansiera verksamhet utökas med 55 tkr för att kompensera ökade drifts- och kapitalkostnader.
Bakgrund
Mariestads BOIS FF har under ett flertal år framfört önskemål om att få en ny lokal vid
Lekevi IP för sin verksamhet. Den nuvarande ”klubblokalen” är en före detta materialbod
som används som klubblokal.
Tekniska förvaltningens byggnadsavdelning har utarbetat ett förslag till ny klubblokal. Förslaget innebär en tillbyggnad av nuvarande byggnad som innefattar klubblokal för IFK Mariestad samt omklädningsrum.
Kostnaden för tillbyggnaden, totalt ca 550 tkr, kan täckas från projekt 2433 ”Idrottsinvesteringar”. Investeringen innebär ökade drifts- och investeringskostnader om ca 55 tkr.
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta:
-

Kommunen bygger en ny klubblokal för BOIS FF genom en tillbyggnad enligt bifoga
ritning.

-

Projektet utförs i egen regi av fastighetsavdelningens personal.

-

Projektets kostnad uppgår till ca 550 000 kronor och finansieras genom anslag på konto för projekt 2433 ”Idrottsinvesteringar”.

-

Tekniska förvaltningens ram år 2012 för skattefinansiera verksamhet utökas med
55 000 kr som kompensation för ökad drift och ökade kapitalkostnader.

Mariestads Idrottsallians beslutade 2011-10-20 att ställa sig positiva till förslaget att Mariestads kommun ska bygga en ny klubbstuga för Mariestads BOIS FF.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 358 (forts.)
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-09-29, Lekevi IP. Ny
klubblokal för BOIS FF.
Skrivelse upprätta av Tina Holmström, ordförande i Mariestads BoIS FF 2011-09-01, Till
Mariestads kommun.
Förslagshandling, karta och ritning på tillbyggnaden.
Protokoll från Mariestads Idrottsallians 2011-10-20.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(T.f. tekniska chefen Leif Andersson)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Mariestads BoIS FF, Tina Holmström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 359

KS 2011/0079

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

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ersätta nuvarande text på sid 18–19 i detaljplanens genomförandebeskrivning från:
”Kommunen bör även överväga att ersätta tidigare avtal som rör genomförandet av delar i planområdet med ett samlat exploateringsavtal som klargör gränsdragningarna mellan privat och allmänt intresse samt finansieringen av gemensamma intresseområden”
Till:
”Tidigare avtal som rör genomförandet av delar i planområdet ska ersättas med ett samlat exploateringsavtal som klargör gränsdragningarna mellan privat och allmänt intresse samt finansieringen av
gemensamma intresseområden”
2. Detaljplan för Backebolet 1:29, Laxhall blir föremål för samråd enligt normalt planförfarande.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till exploateringsavtal mellan Mariestads kommun och berörda fastighetsägare kring fördelning av vissa
kostnader.
Utöver vad som normalt ska regleras i ett exploateringsavtal ska de kostnader särskilt
prövas som exempelvis berör:
-

Fördelning av kostnader för utökning av parkeringen enligt intressenternas olika
behov.
Andelstal för den nya gatan genom som ska löpa från parkeringen till båtrampen.
Fördelning av kostnader och ansvar för skötsel och underhåll av parkeringsplats,
gata, båtramp m.m.
Finansiering av gemensamma intresseområden i övrigt.

4. Exploateringsavtalet ska tecknas mellan parterna innan planen antas i kommunfullmäktige.
Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Björn Fagerlund (M) träder in som ersättare.
Bakgrund
Kommunledningskontoret, har på arbetsutskottets uppdrag, utarbetat ett förslag till ny detaljplan för Backebolet 1:29, m.fl. Laxhall på Torsö. Arbetsutskottet prövade frågan 201110-12 och beslutade att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att tydliggöra vilken part som ska bära kostnaderna för parkering och lokalgata.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 359 (forts.)
I beslutsunderlaget till arbetsutskottets möte 2011-10-12 framgår det i genomförandebeskrivningen i stycket ”Ansvar” (sid 18) bland annat att:
Mariestads kommun ansvarar för huvudparkeringen och den nya vägen fram till sjösättningsrampen inklusive vändplats samt även sjösättningsrampen och område NATUR.
Denna skrivning har i planarbetet grundats på ett antal faktorer som till exempel:
-

Ansvarsförhållandet överensstämmer med gällande detaljplan. Under planarbetet har
det inte framkommit skäl att ändra detta ansvarsförhållande som i huvudsak grundas
på att skapa goda förutsättningar för allmänheten att nå det yttre skärgårdslandskapet
inom Mariestads kommun.

-

Mariestads kommun har i ett flertal styrdokument angivit området kring Laxhall som
särskilt viktigt för att stärka allmänhetens tillgänglighet. Exempel på dessa är översiktsplanen (2003) samt LIS-områden, tematiskt tillägg till översiktsplan (2011)

Företrädare för kommunledningskontoret har översiktligt diskuterat återremissen med huvudintressenterna inom Laxhallsområdet. Parterna uppger att man är villig att efter förhandling teckna ett exploateringsavtal som förtydligar hur de gemensamma intressena ska
regleras och finansieras. Exploateringsavtal ska tecknas innan kommunfullmäktige antar
detaljplanen. För de aktuella projekten inom planområdet är det av mycket stor vikt att
planprocessen löper vidare och att förhandlingarna kring innehållet i ett exploateringsavtal
kan pågå under samrådstiden.
Underlag
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, Kompletterande underlag i ärende Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. Laxhall
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

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 360

KS 2008/0052

Information: Idéskiss för inre hamnen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2008-02-06 utvecklingsenheten i uppdrag att utreda
förutsättningarna för en eventuell detaljplaneändring av inre hamnen samt piren. Syften
med uppdraget var att kartlägga möjligheterna till ytterligare permanent bebyggelse.
Hamnområdet utgör en av kommunens viktigaste resurser för att göra staden mer attraktiv
för boende och fritid. Inre hamnen är den del av Sjöstaden som redan idag är väl fungerande med en livlig gästhamn samt café- och restaurangverksamhet. Behov finns dock att skapa nya verksamheter och möjliggöra investeringar inom området. Utvecklingsenheten
framhåller att området gestaltningsmässigt borde utformas så att det uppfattas som ett
sammanhängande stråk med en tydlig entré till Sjöstaden. Vidare efterfrågas en utökad
hamnserviceanläggning, en permanent lösning för temporära kiosker, skydda mot framtida
höga vattenstånd osv.
AIM har tagit fram ett koncept till gestaltningsprogram för muren och strandpromenaden
där inre hamnen, bryggan och piren ingår. Parallellt med detta arbete har planavdelningen
utarbetat en illustration med förslag till disposition inom området samt börjat skissa på ett
planförslag.
Planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Maria Nilsson presenterar det framtagna materialet inför politiskt ställningstagande på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2011-10-14, Disposition inre hamnen,
Mariestads kommun.
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 361

KS 2011/0286

Information: Projekt ”Friskt vågat” – En kartläggning av den ökande
korttidsfrånvaron
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Syftet med projektet Friskt vågat” är att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron genom att genomföra tidiga rehabiliteringsinsatser. En sådan insats är t.ex. att genomföra ett
Hälsosamtal. Det kan även resultera i ett behov av att revidera och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessa insatser bör vid behov resultera i åtgärdsförslag som ska öka
förutsättningar för trivsel och minimera kostnaderna för ohälsa/arbetsskador.
Projektets målgrupp är arbetsgrupper med hög sjukfrånvaro, både lång, kort och upprepad
frånvaro. Exempel på detta är där det finns en frånvaro vid fyra tillfällen under sex månader av flera av medarbetarna i samma arbetsgrupp.
Personalenheten i Mariestads kommun ansvarar för att identifiera de arbetsgrupper som
ska innefattas i projektet samt att leverera aktuell sjukstatistik till berörd chef. Kinnekullehälsan får i uppdrag av personalenheten att ta kontakt med respektive chef för ett första
kartläggningsmöte. Kinnekullehälsan ansvar även för återkoppling till ansvarig chef. Vid
behov sker även återrapport till personalenhet och respektive förvaltningsledning.
Projektet genomförs under tiden 2011-09-01 t.o.m. 2012-06-30, därefter sker en utvärdering. Avstämning kommer att ske fortlöpande under projekttiden mellan Kinnekullehälsan
och Personalenheten på Mariestads Kommun.
Projektet bekostas inom ramen för befintligt hälsoarbete i samverkan med Kinnekullehälsan AB.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad 2011-08-17, Projekt ”Friskt vågat”
_____________________________________________________________

Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 362

KS 2011/0283

Information: Alternativ till uppsägningar enligt LAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Vid en omställnings-/arbetsbristsituation finns det ett flertal fördelar med att undersöka
om en ”frivillig” lösning kan vara ett alternativ till uppsägning p.g.a. arbetsbrist enligt LAS.
Dessa fördelar består bl.a. i att möjligheten bibehålla åldersstruktur och kompetens.
Mariestads kommun kan, när så är möjligt, använda beskrivna alternativ till uppsägning enligt LAS. Alla kostnader till följd av nedanstående individuella alternativ bekostas av respektive nämnd alternativt finansieras med kommunens gemensamma "omställningsfond”. Det
är endast möjligt att välja en av redovisade lösningar. Det går därmed inte att kombinera
olika alternativ.
Om medarbetare ska beviljas ett individuellt alternativ ska det bygga på en sammanvägd
bedömning av nedanstående faktorer:
-

Åtgärden bidrar till att lösa en övertalighetssituation

-

Ekonomisk besparing för arbetsgivaren

-

Hur åtgärden påverkar verksamheten och ekonomin över tid

-

Arbetsförhållanden för kvarvarande medarbetare

-

Påverkan på kvalitet

Åtgärderna består av pensionslösningar i enlighet med gällande pensionspolicy med kompletterande beslut; arbetstidsminskning, avvecklingsåtgärder samt ett urval trygghets- och
stödåtgärder. Arbetsgivaren förfogar över beslut om åtgärder.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2011-10-18, Alternativ till uppsägningar
enligt LAS – information.
_____________________________________________________________

Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 363

KS 2011/0196

Förslag om bildande av kommunalförbund för språktolkförmedling
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att gå in som medlem i ett kommunalförbund mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna Göteborg, Borås, Trollhättan. Uddevalla
och Mariestad för att tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för det nya kommunalförbundet.
3. Mariestads kommun tillför kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst 24 tkr som utgör Mariestads kommuns andel av medlemsinsatsen.
4. Mariestads kommun ska beställa samtliga språktolktjänster från det nya kommunalförbundet.
5. Kommunfullmäktige utser NN som ledamot och NN som ersättare i förbundsdirektionen för tiden fram till 31 december 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott förordar Per Rosengren (V) som ledamot med Johan Abrahamsson
(M) som ersättare.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för kommunalförbundets etablering.
Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
förslaget till bildande av ett kommunalförbund för att tillgodose behovet av språktolkar
för medlemmarna.
Bakgrund
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) beslutade i februari 2011, efter ett remissförfarande till kommunerna Göteborg, Trollhättan, Borås, Uddevalla och Mariestad att
ge regiondirektören i uppdrag att utarbeta förslag till inrättande av ett kommunalförbund
för gemensam språktolkförmedling tillsammans med de nämnda kommunerna. VGR och
Borås köper idag tjänster för att tillgodose sitt behov av språktolk. Göteborg, Trollhättan,
Uddevalla och Mariestad driver språktolkförmedling i egen regi.
Syftet med att driva språktolkförmedling i egen regi är att säkerställa invånarnas rättigheter
genom att höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar, säkerställa ett professionellt bemötande och vara en attraktiv uppdragsgivare.
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Förslaget innebär att ett kommunalförbund med direktion bildas för att erbjuda språktolkförmedling. Medlemskommuner inledningsvis är VGR och kommunerna Göteborg, Borås,
Trollhättan, Uddevalla samt Mariestad. Det kommer att vara möjligt för ytterligare kommuner att ansöka om medlemskap när kommunalförbundet har etablerats. Kommunalförbundet förslås få sitt säte i Göteborg och tolkförmedlingskontor föreslås finnas på flera
orter i regionen.
Kommunalförbundet föreslås formellt bildas den 1 januari 2012. Övertagandet av den operativa driften av tolkförmedlingen kommer dock att ske tidigast från och med den 1 maj
2012. I avvaktan på att kommunalförbundets ledningsfunktion är tillsatt har VGR, tillsammans med övriga huvudmän, ett samordnande ansvar för genomförandet.
Förslaget att bilda ett kommunalförbund för att driva språktolkförmedling i egen regi innebär att de kommunala tolkförmedlingarna i Göteborg, Trollhättan, Uddevalla och Mariestad
upphör. Respektive organisation kommer att beställa tolktjänster av kommunalförbundet
och betala för utförda tjänster. Kommunalförbundets kostnader förutsätts täckas av intäkter
från utförda tolkuppdrag. Varje medlem i kommunalförbundet går in med ett andelskapital
vid bildandet av kommunalförbundet. Andelskapitalet uppgår till 1 krona per invånare.
I förslaget till förbundsordningen framgår att medlemmarna i kommunalförbundet ska
samråda inför förbundets beslut om verksamhetsplan och kommande års budget. I dessa
samråd bör medlemmarna enas om direktiv.
Förbundet ska löpande tillställa medlemmarna rapporter om verksamhetens ekonomi och
utveckling samt informera om principiella händelser eller andra händelser av större vikt.
Rapportering och dialog med medlemmarna ska följa en fastställd tidplan.
Kommunstyrelsen har att utse den person/-er som ska företräda Mariestads kommun vid
samråd med de övriga medlemmarna.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt tolkförmedlingschef Riitta Eklind
2011-10-04, Förslag om bildande av kommunalförbund för språktolkförmedling.
Beslutsunderlag: Förslag angående bildande av kommunalförbund för språktolkförmedling.
Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst.
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Personalresurser hos Tolkförmedlingen Mariestads kommun 2011-10-14.
_________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Västra Götalandsregionen)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Tolkförmedlingschef Riitta Eklind)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Sida
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Ksau § 364

KS 2011/0287

Information: Nytt intranät 2012
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har avsatt 400 tkr i budget för år 2012 för att införa ett nytt intranät.
Informationschefen framför att följande två orsaker till att Mariestads kommun har behov
av ett nytt intranät:
Gammalt och instabil teknik
Det nuvarande intranätet bygger på en plattform som är förlegad och instabil. Systemet
uppgraderas inte längre och det är svårt att få hjälp med förändringar eller utveckling av
systemet. De små förändringar som har genomförts har varit kostsamma. Systemet är svårjobbat och långsamt vilket bl.a. skapar irritation och frustration.
Ett nytt arbetssätt i Mariestads kommun
Moderna intranät är mer än enbart en plats för att hämta information. Ett modernt intranät
bygger på personlig inloggning och är personifierat, det vill säga att det hämtar upp den information (från olika verksamhetssystem) som just du har behörighet till och behov av. Ett
modernt intranät fungerar som ett verktyg för att arbeta effektivare. En startsida skulle till
exempel kunna innehålla dina fem senast inkomna e-postmeddelanden, obetalda fakturor
som närmar sig betalningsdags, projektytor, möten och aktuella chefs- och personalfrågor
utöver allmän information och allmänna nyheter. Ett modernt Intranät är ett hjälpmedel och
grunden för dig i ditt dagliga arbete.
Lidköpings kommun har visat intresse av att samverka med Mariestads kommun vid en
utveckling av ett nytt intranät. Främst genom att utbyta erfarenheter och kunskaper men
även genom att dela på kostnaderna för gemensamma workshops och utbildningar.
Avsikten är att projektet ska starta senhösten 2011 och att det ska ta full fart under 2012.
En arbetsgrupp är skapad med representanter från olika förvaltningar och informationsenheten är projektägare.
Det finns ett intresse hos MTG-kommunerna att skapa ett gemensamt intranät. Vid förfrågan har dock dessa kommuner meddelat att de inte kan bidra ekonomiskt. Mariestad bygger därför ett intranät som på sikt skulle kunna utökas med de två grannkommunerna när
deras ekonomi så tillåter.
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Underlag för beslut
Skrivelse upprätta av informationschef Christina Herthnek 2011-08-12, Nytt intranät 2012.
_____________________________________________________________

Informationschef Christina Herthnek
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson
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KS 2011/0282

Förslag till omfördelning av medel från po-avgift för finansiering av
projekt till anslag för verksamhet
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att de medel för hälso- och rehabiliteringsarbete som finansierats via personalomkostnadspålägg (s.k. po-pålägg) i fortsättningen anslagsfinansieras.
Beslutet innebär att personalenheten inom kommunstyrelsen tillförs 3480 tkr i budget 2012
samt att medel motsvarande nämndernas po-avgift för 2011 dras från respektive nämnds
budgetram. För nämnderna innebär detta en nollsummeeffekt.
Bakgrund
Projekten inom områdena Hälsopromotion/Hälsoutveckling och Rehabilitering har genomförts sedan år 2003 med positivt resultat. Projekten har övergått i reguljär verksamhet
och utförs till stora delar av egen personal inom personalenheten. Mot denna bakgrund är
det motiverat att övergå från finansiering via po-påslag till att anslagsfinansiera åtgärderna
inom respektive verksamhetsområde.
Inom området företagshälsovård genomförs insatser och åtgärder på såväl kommunövergripande som förvaltnings- och arbetsplatsnivå för att Mariestads kommun ska ha god
förmåga att leva upp till gällande regelverk inom arbetsmiljöområdet.
Inom rehabiliteringsområdet har helt nya arbetsmetoder och modeller utvecklats till vilka
det knutits ett systemstöd för chefer att använda. Inom rehabiliteringsområdet kompletteras chefsstödet från personalenheten med insatser från Kinnekullehälsan.
Området Hälsopromotion/Hälsoutveckling innefattar kompetensutvecklingsinsatser på
organisations-, grupp och individnivå, hälsoprofilkartläggningar, utarbetande av åtgärder/program samt uppföljningar av dessa samt vissa chefs- och ledarutvecklingsinsatser
med koppling till organisation, ledarskaps- och hälsoutveckling. Här har organisationens
förmåga och individens egenansvar varit i fokus genom hela processen.
Syftet med att behålla ovannämnda verksamheter är att garantera att det viktiga lagstadgade
rehabiliterings- och arbetsmiljöarbetet utförs på ett garanterat kvalitetsmässigt sätt. Med
anledning av kommunens systematiska arbete har sjuktalen minskat från 11 till ca 4-5 procent. Detta innebär bl.a. att förvaltningarnas kostnader har minskat. Personalavdelningen
bistår med råd i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att undvika merkostnader för förvaltningarna.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2011-10-13, Förslag till omfördelning
av medel från po-avgift för finansiering av projekt till anslag för verksamhet
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomichef Maria Vaziri
Personalchef Stefan Wallenå
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KS 2011/0026

Beslut om eventuell revidering av drifts- och investeringsbudget för
kommunstyrelsens verksamhet
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om drift- och investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2012 samt flerårsplan för åren 2012-2013 enligt reviderat förslag
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 att fastställa drift- och investeringsbudget för
2012 samt flerårsplan för åren 2013 och 2014. Mot bakgrund av förändrade förutsättningar
har ekonomienheten sammanställt ett förslag till reviderad drift- och investeringsbudget för
kommunstyrelsens verksamheter år 2012 samt flerårsplan för åren 2013 och 2014.
Förslaget presenteras av ekonomichef Maria Vaziri samt ekonom Jonas Eriksson på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2012.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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KS 2011/0026

Beslut om eventuell revidering av drifts- och investeringsbudget år 2012
för Mariestads kommun
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget yttrande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 att fastställa drift- och investeringsbudget för
2012 samt flerårsplan för åren 2013 och 2014. Mot bakgrund av förändrade förutsättningar
och begäran om tilläggsanslag från nämnder har ekonomienheten sammanställt ett förslag
till reviderad drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun 2012 samt flerårsplan
för åren 2013 och 2014.
Förslaget presenteras av ekonomichef Maria Vaziri samt ekonom Jonas Eriksson på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, chefen för kommunledningskontoret
Maria Vaziri samt ekonom Jonas Eriksson 2011-10-24, Revidering av budget 2012, plan
2013-2014.
Resultatbudget, Ev revidering av Kfs beslut 20 juni -2011.
Rambudget 2012, Förslag till Ksau 2011-10-26.
Investeringsbudget 2012 med plan 2013-2014, Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-20,
Nytt förslag daterat 2011-10-23.
Eventuell revidering av budgetram för 2012, Socialnämnden.
Eventuell revidering av budgetram för 2012, Barn- och utbildningsnämnden.
IT-avdelningen, Konsekvensbeskrivning besparingskrav 2012.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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KS 2011/0235

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positivt till de framtagna förslagen till åtgärder
för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att genomföra redaktionella
förändringar i underlaget. Ärendet ska vara färdigt att behandlas vid ett extra sammanträde
med arbetsutskottet den 10 november klockan 11.00 i sammanträdesrum Torsö
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-02-02 att ge kommunchefen i uppdrag att
utarbeta förslag till utvecklingsområden som innefattar åtgärder för att Mariestads kommun
ska få en långsiktigt stark ekonomi som tryggar välfärden. Förslaget skulle innefatta tre
ekonomiska nivåer; 50 miljoner, 70 miljoner samt 100 miljoner kronor.
Kommunchef Lars Arvidsson samt ekonomichef Maria Vaziri har utarbetat ett förslag till
åtgärder för att Mariestads kommun ska få en långsiktigt stark ekonomi. Förslaget innefattar besparingar i storleksordningen 61 till 100 miljoner kronor. Kommunchefen samt ekonomichefen presenterade förslaget på arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2011-09-14 ett inriktningsbeslut som innebär att
kommunchefen ska presentera en genomförandebeskrivning/åtgärdsbeskrivning för att
uppnå ett besparingsmål om minst 60 miljoner kronor.
Arbetsutskottet gav kommunchefen i uppdrag att genomföra det fortsatta utredningsarbetet i
enligt följande ordning:
- Anpassning av uppdrag och bemanning
Verksamhetsövergripande åtgärder (exklusive kommunens bolag)
- Alternativa driftsformer (inklusive intraprenad)
Fastigheter (listan på fastigheter ska utökas)
Investeringar
- Konsekvensbeskrivning av en försäljning av hela eller delar av de kommunala bolagen.
Arbetsutskottet beslutade att samtliga utredningsuppdrag ska vara färdigställda så att de kan
underställas kommunfullmäktige för beslut senast vid sammanträdet i november månad.
Kommunchef Lars Arvidsson samt chefen för kommunledningskontoret/ekonomichefen
Maria Vaziri presenterar en genomförandebeskrivning/åtgärdsbeskrivning för att uppnå ett
besparingsmål om minst 60 miljoner kronor på arbetsutskottets sammanträde.
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Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomichef Maria Vaziri
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KS 2011/064

Yttrande över förslag till Handlingsprogram 2011-2014 för
Räddningstjänst Östra Skaraborg
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker Handlingsprogrammet 2011–2014 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Programmet har den omfattning som krävs och är väl
genomarbetat.
Bakgrund
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har upprättat ett förslag till
handlingsprogram enligt lagen och förordningen om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet redovisar risker, mål, ambitionsnivå, förmåga och organisation för det förebyggande och skadeavhjälpande ansvarsområde som överförts till kommunalförbundet från
medlemskommunerna. Mariestads kommun har tillsammans med de övriga medlemskommunerna beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Remissen har beretts av säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson.
Handlingsprogrammet ska beskriva kommunernas arbete med förebyggande åtgärder för
att minska riskerna, sannolikheten och konsekvenserna vid olyckor i allmänhet och bränder
i synnerhet. Programmet ska även beskriva vilka resurser kommunerna avsätter för räddningsinsatser vid de olyckor som inträffar.
Under 2010 ändrades lagen om brandfarliga och explosiva varor vilket bl.a. innebär att tillstånd och tillsyn bör ligga på samma myndighet samt att ansvaret för explosiva varor överfördes från polisen till kommunerna. Medlemskommunerna i Räddningstjänsten Östra Skaraborg beslutade att överföra sitt ansvar enligt lagen till kommunalförbundet.
Säkerhetssamordnaren bedömer att handlingsprogrammet har den omfattning som krävs
och är väl genomarbetet. Säkerhetssamordnaren föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker Handlingsprogrammet 2011–2014 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Underlag för beslut
Skrivelse upprätta av säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson 2011-10-10, Förslag till beslut
med yttrande om Handlingsprogram 2011-2014 Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Remiss, förslag till Handlingsprogram 2011-2014 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg,
inklusive missivbrev.
_____________________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson
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KS 2009/0203

Stöd till Mariestads Tillgänglighetsforum
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte förlänga avtalet med Mariestads Tillgänglighetsforum.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 25 tkr för föreningens administrativa omkostnader år 2012. Mariestads Tillgänglighetsforum har även möjlighet att boka sammanträdesrum i Stadshuset under dagtid för föreningens sammanträden.
De beviljade medlen ska avsättas i kommunstyrelsens budget för år 2012.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-21 att godkänna förslaget till avtal avseende finansiering och uppdrag för samordnare av handikapporganisationerna. Samordnarens övergripande uppdrag var att samordna handikapporganisationernas gemensamma arbete inom
Mariestads Tillgänglighetsforum (TGF). Samordnaren skulle även vara kontaktperson för
kommunens förvaltningar och nämnder samt bidra till att kommunicera TGF:s arbete och
målsättning, såväl till handikapporganisationerna som till invånarna i övrigt. Avtalet tydliggjorde/konkretiserade även samordnarens uppdrag inom olika verksamhetsområden.
TGF erhöll totalt 190 tkr för att finansiera tjänsten som samordnare under perioden november 2010 t.o.m. oktober 2011. TGF:s kostnad för att finansiera tjänsten skulle uppgå till
ca 155 tkr för avtalsperioden. Av de medel som kommunen avsatte återstod därmed ca 35
tkr för administrativa omkostnader. Mariestads kommun bistod även med samordnarens
arbetsplats samt lokaler för TGF:s verksamhet (Knuten på Drottninggatan).
Enligt avtalet skulle en utvärdering ske efter ett år. Utvärderingen skulle ske i samverkan
mellan Mariestads Tillgänglighetsforum (TGF), samordnaren samt representanter för Mariestads kommun. Mot bakgrund av utvärderingen skulle TGF och representanter för kommunen därefter gemensamt lämna förslag till hur den fortsatta verksamheten ska utformas.
I den genomförda utvärderingen har TGF, kommunens kontaktpersoner samt kommunledningskontoret beretts möjlighet att framföra sina synpunkter på avtalet. En sammanfattning
av utvärderingen visar att verksamheten inom TGF inte har bedrivits så som avtalats.
Kommunledningskontoret föreslår därför att:
-

-

Kommunstyrelsen beslutar att inte förlänga avtalet med Mariestads Tillgänglighetsforum.
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 25 tkr för föreningens administrativa omkostnader år 2012. Mariestads Tillgänglighetsforum har även möjlighet att boka sammanträdesrum i Stadshuset under dagtid för föreningens sammanträden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-10-26

27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 370 (forts)
Behandling på sammanträdet
Ett enigt arbetsutskott tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse upprätta av kommunsekreterare Ola Blomberg 2011-10-14, Stöd till Mariestads
Tillgänglighetsforum.
Utvärdering av avtal om finansiering och uppdrag för samordnare av handikapporganisationernas verksamhet.
Skrivelse upprättad av Mariestads Tillgänglighetsforum, Synpunkter på samarbetsavtalet
inför utvärderingen.
Ekonomisk redogörelse upprättad av Mariestads Tillgänglighetsforum.
Skrivelse upprättad av Mariestads Tillgänglighetsforum 2011-10-02, TGF:s fortsatta arbete i
Mariestads kommun.
Avtal om finansiering och uppdrag för samordnare av handikapporganisationernas verksamhet.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Mariestads Tillgänglighetsforum)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Aktuell information & rapporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information om KKAB
Rolf Åkesson, VD för Mariestad Töreboda Energi AB informerar kortfattat om verksamheten vid KKAB. Informationen innefattade bl.a. den ekonomiska situationen för företaget.
_____________________________________________________________

Information om byte av bank
Ekonomichef Maria Vaziri informerade om att Mariestads kommun kommer att byta bank
från SEB till Nordea. Bytet kommer att ske från och med den 1 december 2011.
_____________________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund
Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med förbundsfullmäktige i Skaraborgs
kommunalförbund.
_____________________________________________________________

MTG-styrgrupp
Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med MTG-styrgrupp.
_____________________________________________________________
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