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Sammanträdesdatum
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Sida 1

Kommunstyrelsen
Ks § 25

KS 2012/0075

Information om förvaltningsområde för minoritetsspråk
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Birgit Selmosson och Finska föreningen i Mariestad inkom 2012-03-06 med ett medborgarförslag i vilket man föreslår att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett så kallat
finskt förvaltningsområde.
Administrativa enheten på kommunledningskontoret utarbetade ett underlag som översiktligt beskriver vad ett förvaltningsområde är samt vad det innebär att ingå i ett sådant. I underlaget framgår bl.a. att ett eventuellt inrättande av ett finskt förvaltningsområde i Mariestad kommer medföra ökade kostnader i form av ett antal nyrekryteringar av finskspråkig
personal inom flertalet av kommunens verksamheter för att kunna svara upp mot de krav
som ställs på kommuner som ingår i förvaltningsområden. Det kommer även innebära ökade kostnader för att kontinuerligt översätta den kommunala informationen till finska.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-04 att återremittera medborgarförslaget om att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde. Kommunstyrelsen
beslutade även att samtliga nämnder ska erbjudas möjlighet att lämna synpunkter på medborgarförslaget. Synpunkterna ska även innefatta de ekonomiska konsekvenserna för respektive nämnd.
Vidare gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att bjuda in en representant från
enheten för minoritetsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholm för att informera om förvaltningsområden och minoritetslagstiftningen.
Ann-Marie Algemo, Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för social utveckling, enheten för minoritetsfrågor informerar på sammanträdet om förvaltningsområden och minoritetslagstiftningen.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Birgit Selmosson om att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå
i ett så kallat finskt förvaltningsområde.
Skrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2012-08-31, Medborgarförslag
om ansökan om att ingå i finsktspråkigt förvaltningsområde.
Skrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2012-08-06, Övergripande beskrivning av förutsättningarna för finskt förvaltningsområde.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-03-07

Sida 2

Kommunstyrelsen
Ks § 26

Information:
Granskning/ekonomisk analys av kommunala verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Mariestads kommun har gett KPMG i uppdrag genomföra en ekonomisk analys av verksamheterna vid fordons- och transportprogrammet, marinteknikprogrammet, bygg- och
anläggningsprogrammet samt vid arbetsmarknadsenheten. Det genomförda uppdraget har
resulterat i ett antal iakttagelser som Mariestads kommun kan ha nytta av i samband med
arbetet kring intern kontroll.
Camilla Karlsson vid KPMG återrapporterar uppdraget muntligt på kommunstyrelsens
sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 3

Kommunstyrelsen
Ks § 27

KS 2013/0044

Kommunledningskontorets verksamhetsplan år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets verksamhetsplan för år 2013.
Bakgrund

Kommunledningskontoret bildar tillsammans med tillväxt- och utvecklingskontoret kommunstyrelsens förvaltning. Kommunchefen är chef för kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunledningskontorets uppdrag är att, i enlighet med kommunstyrelsens lednings- och
styrfunktion, arbeta kommunövergripande för att leda, samordna och utveckla de interna
processerna. Kommunledningskontoret ska verka för en helhetssyn på kommunens verksamheter och ekonomi, vilket innefattar ett kommungemensamt arbetssätt samt att beslutade förändringar får genomslag i samtliga förvaltningar och verksamheter
Under år 2012 initierades och prioriterades arbetet med att förtydliga kommunledningskontorets kommunövergripande uppdrag. Detta arbete kommer att förstärkas under år 2013.
Syftet med den upprättade verksamhetsplanen är att beskriva kommunledningskontorets
roll och uppdrag samt verksamhetens mål för år 2013.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Förslag till verksamhetsplan för kommunledningskontoret 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Kommunstyrelsen
Ks § 28

KS 2010/0206

Medfinansiering av fortsatt utredning av E20-arbetet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun medfinansierar det fortsatta utredningsarbetet med 1 krona och 70 öre/invånare i kommunen, drygt 40 tkr.
Aktiviteten är en fortsättning av E20-arbetet som pågick under åren 2010-2012. Kostnaden
finansieras inom ramen för utvecklingsenhetens budget.
Bakgrund

Under år 2012 färdigställdes i allt väsentligt en återvalsstudie för E20. Mariestads kommun
deltog i projektet genom såväl medfinansiering som med faktiska arbetsinsatser. Studien
beskrev olika alternativ för utbyggnad för de ännu inte mötesseparerade eller beslutade
sträckorna på E20; Vårgårda – Vara, Förbi Skara samt Götene – Mariestad. Västra Götalandsregionen har förtydligat att den långsiktiga målstandarden är en fyrfältsväg med planskilda korsningar samt minimerad påverkan på miljön. Etapperna ska vara utbyggda senast
år 2025. Arbetet leds av regionen och en politisk styrgrupp samt en särskild finansieringsgrupp har bildats.
Västra Götalandsregionen har beslutat att avsätta 2 000 tkr varav 1 000 tkr ska finansieras
av kommunerna. Parallellt med detta har Länsförsäkringar Skaraborg meddelat att de medfinansierar förstudien med 500 tkr. Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har beslutat
att rekommendera Skaraborgs kommuner att medfinansiera utredningen med motsvarande
1,70 kr/invånare. För Mariestads kommuns motsvarar det drygt 40 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2013-01-25 § 7, Det fortsatta E20arbetet.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-02-01, Medfinansiering av
fortsatt utredning av E20-arbetet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Skaraborgs kommunalförbund
Planeringschef Kristofer Svensson, Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 29

KS 2013/0036

Ändring av bolagsordningarna för kommunens aktiebolag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ändra bolagsordningarna för AB Stadens Hus, Mariehus
Fastigheter AB, Mariehus AB, VänerEnergi AB samt VänerEl AB i enlighet med stadsjuristens förslag.
Bakgrund

Via ändringar i kommunallagen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens heloch delägda aktiebolag styrts upp. Kommunstyrelsen ska således fr.o.m. den 1 januari 2013,
varje år och i ett särskilt beslut, pröva om respektive bolag har bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet (syftet med bolagsverksamheten) och inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens bedömning ska redovisas till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen anser att något bolag har bedrivit verksamhet i strid mot ändamålsbestämmelsen eller
någon kompetensregel, ska kommunstyrelsen lämna förslag på nödvändiga åtgärder.
När det gäller kommunens helägda bolag, direkt eller indirekt ägda, ska ändamålet med bolagens verksamhet samt vilka befogenhetsbegränsningar som gäller för verksamheten anges
i bolagsordningen för respektive bolag. I bolagsordningen ska vidare skrivas in att fullmäktige har rätt att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt innan bolaget beslutar i sådana frågor.
Mot den redovisade bakgrunden föreslår stadsjuristen att bolagsordningarna för AB Stadens
Hus, Mariehus Fastigheter AB, Mariehus AB, VänerEnergi AB och VänerEl AB ändras.
Samråd har skett med företrädare för bolagen och med Töreboda kommun, som är delägare
i vissa av bolagen. Utöver ändringar på grund av lagändringen har vissa ytterligare justeringar genomförts i bolagsordningarna.
Förslaget innebär att kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige ska ske i samband med årsredovisningen.
Ändringarna i kommunallagen påverkar även lekmannarevisorernas granskningsuppdrag.
Reglementet för kommunrevisionen kommer därför att ses över.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 6

Kommunstyrelsen
Ks § 29 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2013-01-31, Ändring av kommunstyrelsens
reglemente samt ändring av bolagsordningarna för kommunens aktiebolag.
Förslag till ändringar i bolagsordningen för AB Stadens Hus.
Förslag till ändringar i bolagsordningen för Mariehus Fastigheter AB.
Förslag till ändringar i bolagsordningen för Mariehus AB.
Förslag till ändringar i bolagsordningen för VänerEnergi AB.
Förslag till ändringar i bolagsordningen för VänerEl AB.
Svensk författningssamling 2012:390, Lag om ändring av kommunallagen (1991:900)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
(Rolf Åkesson, VD för VänerEnergi AB samt VänerEl AB)
(Jonas Hedberg, VD för Mariehus AB)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 30

KS 2013/0035

Ändring av kommunstyrelsens reglemente
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ändra kommunstyrelsens reglemente i enlighet med stadsjuristens förslag.
Bakgrund

Via ändringar i kommunallagen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens heloch delägda aktiebolag styrts upp. Kommunstyrelsen ska således fr.o.m. den 1 januari 2013,
varje år och i ett särskilt beslut, pröva om respektive bolag har bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet (syftet med bolagsverksamheten) och inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens bedömning ska redovisas till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen anser att något bolag har bedrivit verksamhet i strid mot ändamålsbestämmelsen eller
någon kompetensregel, ska kommunstyrelsen lämna förslag på nödvändiga åtgärder.
När det gäller kommunens helägda bolag (direkt eller indirekt ägda) ska ändamålet med bolagens verksamhet samt vilka befogenhetsbegränsningar som gäller för verksamheten anges
i bolagsordningen för respektive bolag. I bolagsordningen ska vidare skrivas in att fullmäktige har rätt att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt innan bolaget beslutar i sådana frågor.
Mot den redovisade bakgrunden föreslår stadsjuristen att reglementet för kommunstyrelsen
ändras.
Förslaget innebär att kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige ska ske i samband med årsredovisningen.
Ändringarna i kommunallagen påverkar även lekmannarevisorernas granskningsuppdrag.
Reglementet för kommunrevisionen kommer därför att ses över.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sida 8

Kommunstyrelsen
Ks § 30 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2013-01-31, Ändring av kommunstyrelsens
reglemente samt ändring av bolagsordningarna för kommunens aktiebolag.
Förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente med anledning av ändringar i kommunallagen
Svensk författningssamling 2012:390, Lag om ändring av kommunallagen (1991:900)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-07

Sida 9

Kommunstyrelsen
Ks § 31

KS 2013/0034

Ägardirektiv för AB Stadens Hus, Mariehus Fastigheter AB,
Mariehus AB, VänerEnergi AB och VänerEl AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att styrelserna för AB Stadens Hus, Mariehus Fastigheter
AB, Mariehus AB, VänerEnergi AB och VänerEl AB årligen, senast den 31 januari, i en
särskild handling, ska redovisa hur verksamheten har bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen angivna syftet med bolaget. Redovisningen ska inkludera verksamhet i sådana ytterligare bolag som respektive bolag är delägare i.
2. Redovisningen ska vara utformas så att den kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och beslut enligt 6 kap 1
och 1 a §§ kommunallagen.
3. Redovisningen ska varje år tas in i respektive bolags förvaltningsberättelse.
Bakgrund

Via ändringar i kommunallagen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens heloch delägda aktiebolag styrts upp. Kommunstyrelsen ska således fr.o.m. den 1 januari 2013,
varje år och i ett särskilt beslut, pröva om respektive bolag har bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet (syftet med bolagsverksamheten) och inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens bedömning ska redovisas till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen anser att något bolag har bedrivit verksamhet i strid mot ändamålsbestämmelsen eller
någon kompetensregel, ska kommunstyrelsen lämna förslag på nödvändiga åtgärder.
Som ett led i det fortsatta arbetet med att följa upp bolagens verksamheter föreslår stadsjuristen att kommunfullmäktige ger ägardirektiv för hur de i rubriken antecknade aktiebolagen
ska redogöra för bolagsverksamheten utifrån syftet med bolagsverksamheten och de kommunala kompetensregler som gäller för respektive bolag.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-07

Sida 10

Kommunstyrelsen
Ks § 31 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2013-01-31, Ägardirektiv för AB Stadens
Hus, Mariehus Fastigheter AB, Mariehus AB, VänerEnergi AB och VänerEl AB.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
(Rolf Åkesson, VD för VänerEnergi AB samt VänerEl AB)
(Jonas Hedberg, VD för Mariehus AB)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-07

Sida 11

Kommunstyrelsen
Ks § 32

KS 2013/0045

Utredning av utdelningsförmåga i Mariestad Töreboda Energi AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen
Bakgrund

I samband med kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18 om drift- och investeringsbudget
för Mariestads kommun år 2013 samt flerårsplan 2014-2015 gav fullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur mycket utdelning som kan tas ut av MTEAB. Rolf Åkesson,
VD för MTEAB, har lämnat ett yttrande över utdelningsförmågan i bolaget.
Bolaget har sedan starten 1989 årligen delat ut mellan 500 tkr och 4 000 tkr till ägaren/
ägarna. Den totala utdelningen över 22 år uppgår till 40 miljoner kronor.
Sedan början av 2000-talet har bolaget investerat över 300 mkr, främst genom utbyggnaden
av fjärrvärme i Mariestad och Töreboda. Detta har gjort att bolaget haft en ansträngd likviditet och tvingats till stora nyupplåningar. Under dessa år har bolaget tvingats låna pengar
för att likviditetsmässigt klara av att lämna utdelning till ägarna.
Från 2013 och framåt ser bolaget en lägre investeringstakt, vilket ger bolaget en möjlighet
att konsolidera verksamheten. Detta är nödvändigt då bolagets soliditet har sjunkit i takt
med investeringarna, från 30 procent år 2000 ned till under 23 procent i dagsläget. Bolaget
behöver med andra ord börja amortera på sina lån. Det kan ändå noteras att bolaget kommer att ha ett bättre utgångsläge under de närmaste åren för att lämna utdelning än tidigare
då man tvingades låna pengar för ändamålet.
VD:n för MTEAB framhåller vidare att för höga utdelningskrav står i direkt motsats till målen i bolagets ägardirektiv om att uppnå 40 procent i soliditet samt att hålla attraktiva kundpriser. Det har framförts förslag på en utdelning om 6 000 tkr, vilket innebär 66 procent av
aktiekapitalet. Skulle detta utdelningskrav gälla för en längre tidperiod måste ägardirektiven
omprövas då det är svårt att samtidigt styra mot attraktiva kundpriser och höjd soliditet.
En översiktlig beräkning på 2012 års preliminära siffror visar att en utdelning på 6 miljoner
kronor skulle sänka bolagets soliditet med knappt två procent. VD:ns bedömning är att bolaget för ett enskilt år kan klara en utdelning på 6 miljoner kronor utan att förändra strategi,
men för en permanent nivå i den storleksordningen behövs en förändring av ägardirektiven.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-07

Sida 12

Kommunstyrelsen
Ks § 32 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Rolf Åkesson, VD för MTEAB, Yttrande angående utdelningsförmåga i Mariestad Töreboda Energi AB.
______________________________________________________

Expedieras till:
Rolf Åkesson VD för MTEAB
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-07

Sida 13

Kommunstyrelsen
Ks § 33

KS 2012/0217

Överenskommelse med Mariestads vattenskidklubb
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett föreningsbidrag motsvarande 35 tkr/år till Mariestads vattenskidklubb under fem år. Medel tas ur anslaget för föreningsstöd.
Kommunstyrelsen återapporterar ärendet till kommunfullmäktige.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler Jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Arbetsutskottets vice ordförande Christer Dalvik (MAP) träder in som ordförande vid
handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Mariestads Vattenskidklubb ansökte under våren 2012 om borgen och driftbidrag från Mariestads kommun. Borgen avsåg ett lån om 150 tkr för att delfinansiera vattenskidsklubbens
nya båt för vattenskidåkning. Ansökningen om driftbidrag avsåg 35 tkr under fem år, som
motsvarade kostnaden för lånet.
Det antecknas att barn- och utbildningsnämnden har betalat 150 tkr till finansiering av båten
på grund av att båten köps in för en planerad vattenskidåkningslinje vid Vadsbogymnasiet
som inte blev av. Beloppet motsvarar vad det skulle ha kostat klubben att frånträda båtköpet.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-06 att:
-

Avslå ansökan om kommunal borgen från Mariestads Vattenskidklubb.

-

Avslå ansökan om verksamhetsbidrag för år 2012 från Mariestads Vattenskidklubb.
Arbetsutskottet uppmanar klubben att inkomma med en ansökan om anläggningsbidrag för år 2013.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-09-06 kommunchefen i uppdrag att kontakta
Vattenskidklubben för att diskutera alternativa lösningar på klubbens ekonomiska problem.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-13 att föreslå kommunfullmäktige att Mariestads
kommun ska överta fordran, alternativt lösa vattenskidklubbens lån, som nyttjats för att
iordningställa det aktuella markområdet. Kommunen arrenderar därefter ut markområdet
till vattenskidklubben. Kommunstyrelsen föreslog även att kommunfullmäktige skulle ge
kommunstyrelsen i uppdrag att teckna arrendeavtal med vattenskidklubben i enlighet med
ovanstående beslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för fortsatt beredning, som ska innehålla en redovisning av kostnaden för kommunen med
förslag på hur kostnaden ska finansieras.
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Under oktober redovisar fritidschef Thomas Ekström att det finns ett ekonomiskt utrymme
inom anslaget för föreningsstöd för att finansiera ett bidrag till vattenskidklubben motsvarande 35 tkr/år under fem år.
2012-11-08 sammanträffade kommunchefen med representant för vattenskidklubben och
informerade om fullmäktiges beslut samt att möjlighet nu öppnats för en bidragslösning
enligt klubbens ursprungliga skrivelse, dock utan borgensåtagande från kommunen. Vid
mötet diskuterades olika lösningar av det tillfälliga lån som klubben tagit för att lösa den
uppkomna situationen. En del ytterligare frågeställningar lyftes, bl.a. behov av sanering av
befintliga byggnader samt av elanslutning till anläggningen. Klubbens representant skulle
återkomma efter kompletterande utredningar och ställningstaganden.
2013-01-09 återupptas dialogen och överenskommelse träffas om att kommunen biträder i
dialogen för att lösa en långsiktig finansiering av lånet.
2013-01-22 sammanträffade klubben och kommunen med en bank och man enas om att
man lämnar en detaljerad redovisning av klubbens samlade ekonomi. Kommunchefen meddelar även att man nu har för avsikt att åter pröva frågan politiskt med inriktning mot ett rikta bidrag om 35 tkr/år i fem år. Medel för detta finns inom ramen för föreningsbidrag.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2013-02-04, Överenskommelse med
Mariestads vattenskidklubb.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Fritidschef Tomas Ekström
Mariestads vattenskidklubb
Kommunfullmäktige
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KS 2013/0065

Entledigande och val av ombud i West Sweden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Per Rosengren (V) som kommunens ombud i West
Sweden.
Till nytt ombud i West Sweden efter Per Rosengren (V) väljer kommunstyrelsen Charlotte
Matsson (M) och till ny ersättare efter Matsson väljs Marianne Kjellquist (S).
Bakgrund

Per Rosengren (V) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som kommunens ombud i
West Sweden.
Underlag för beslut

Begäran från Per Rosengren (V) om att få bli entledigad från uppdraget som kommunens
ombud i West Sweden.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Per Rosengren
Charlotte Matsson
Marianne Kjellquist
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KS 2013/0057

Internkontrollplan för år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till plan för intern kontroll 2013.
Bakgrund

Kommunledningskontoret och kommunchefens ledningsgrupp har utarbetat förslag till
plan för intern kontroll 2013. Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll handlar om att:
-

ha grepp över både verksamhet och ekonomi

-

styra mot effektivitet

-

ha ordning och reda

-

skapa trygghet

Varje år beslutas om en plan för intern kontroll där man väljer att fokusera på några kontrollmoment. Planen innefattar både administrativa kontroller och redovisningskontroller
och avser både kommunledningskontoret och kommunövergripande. Förslaget bygger på
en risk- och väsentlighetsanalys samt utvärdering av intern kontrollplanen 2012. Dessutom
har flera moment tillkommit utifrån KPMG:s iakttagelser vid deras utförda ekonomiska
analys av gymnasiets yrkesprogram och Arbetsmarknadsenheten.
Förslaget redovisas på sammanträdet av ekonomichef Maria Vaziri.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2013-02-18, Internkontrollplan för 2013
Mariestads kommun, plan för intern kontroll 2013, Administrativa och redovisningskontroller, både inom kommunledningskontoret och kommunövergripande.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/0056

Ombudgetering av driftmedel från år 2012 till år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret tillåts ombudgetera driftmedel
från år 2012 till år 2013. Ombudgeteringen avser del av överskott och uppgår till 3 700 tkr.
Vidare ombudgeterar tolkförmedlingen enligt avtal underskott om – 227 tkr.
Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel från år
2011 till 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.
I förslaget föreslås att 3 700 tkr i driftbudgeten ombudgeteras. Vidare föreslås att tolkförmedlingen ombudgeterar enligt avtal underskott om – 227 tkr.
Arbetsutskottets förslag

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

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunledningskontoret tillåts ombudgetera driftmedel
från år 2012 till år 2013. Ombudgeteringen avser del av överskott och uppgår till 3 700 tkr.
Abrahamsson yrkar vidare att tolkförmedlingen ombudgeterar enligt avtal underskott om
– 227 tkr.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Mariestads kommun, Ombudgetering driftbudget från 2012 till 2013 kommunstyrelsens
verksamheter.
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson
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KS 2013/0056

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2012 till år 2013 för
kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret tillåts ombudgetera investeringsmedel från år 2012 till år 2013. Ombudgeteringen avser del av kvarstående medel och uppgår till 2 118 tkr.
Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av investeringsmedel
från 2012 till 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
I förslaget föreslås att 2 118 tkr i investeringsbudgeten ombudgeteras.
Arbetsutskottets förslag

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

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunledningskontoret tillåts ombudgetera investeringsmedel från år 2012 till år 2013. Ombudgeteringen avser del av kvarstående medel och
uppgår till 2 118 tkr.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Mariestads kommun, Ombudgetering investeringsbudget från 2012 till 2013 kommunstyrelsens verksamheter.
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson
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KS 2013/0056

Ombudgetering av driftmedel från år 2012 till år 2013 för Mariestads
kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande ombudgeteringar av driftmedel från år 2012 till år
2013:
-

Kommunledningskontoret ombudgeterar del av överskott om 3 700 tkr.

-

Tolkförmedlingen ombudgeterar enligt avtal underskott om – 227 tkr.

-

Revisionen ombudgeterar inte överskott om 120 tkr.

-

Överförmyndare ombudgeterar inte underskott om – 44 tkr.

-

Tekniska nämnden ombudgeterar inte underskottet om – 2 179 tkr.

-

Barn- och utbildningsnämnden ombudgeterar inte underskottet om – 5 137 tkr.

-

Socialnämnden ombudgeterar inte överskott om 7 060 tkr.

-

Miljö- och byggnadsnämnden ombudgeterar överskottet om 494 tkr enligt särskilt samarbetsavtal MTG.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har varje år att besluta om eventuella ombudgeteringar av driftmedel för
kommunens samtliga förvaltningar.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel från år
2012 till 2013 för Mariestads kommun. Förslaget till ombudgeteringar av driftmedel följer
inte kommunens styrprinciper fullt ut.
Arbetsutskottets förslag

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

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta om följande ombudgeteringar av driftmedel från år 2012 till år 2013:
-

Kommunledningskontoret ombudgeterar del av överskott om 3 700 tkr.

-

Tolkförmedlingen ombudgeterar enligt avtal underskott om – 227 tkr.

-

Revisionen ombudgeterar inte överskott om 120 tkr.

-

Överförmyndare ombudgeterar inte underskott om – 44 tkr.

-

Tekniska nämnden ombudgeterar inte underskottet om – 2 179 tkr.
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-

Barn- och utbildningsnämnden ombudgeterar inte underskottet om – 5 137 tkr.

-

Socialnämnden ombudgeterar inte överskott om 7 060 tkr.

-

Miljö- och byggnadsnämnden ombudgeterar överskottet om 494 tkr enligt särskilt samarbetsavtal MTG.

Marianne Kjellquist (S) yrkar att revisionen ska tillåtas ombudgetera överskott om 120 tkr. I
övrigt tillstyrker Kjellquist Abrahamssons (M) yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.
Underlag för beslut

Mariestads kommun, Ombudgetering driftbudget från 2012 till 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson
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KS 2013/0056

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2012 till år 2013 för
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar om följande ombudgeteringar av investeringsmedel från år
2012 till år 2013:
-

Kommunstyrelsen ombudgeterar del av kvarstående medel 2 118 tkr.

-

Tekniska nämnden ombudgeterar del av kvarstående medel 22 602 tkr.

-

Avfallsnämnden ombudgeterar del av kvarstående medel 155 tkr.

-

Barn- och utbildningsförvaltningen ombudgeterar kvarstående medel om 682 tkr.

-

Socialnämnden ombudgeterar kvarstående medel om 970 tkr.

-

Exploateringsprojekt ombudgeteras med underskott om 8 228 tkr.

2. Kommunstyrelsen beslutar att samtliga investeringsobjekt ska vara tidssatta för att tydliggöra när projekten ska inledas och när de ska vara avslutade.
3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till revidering av
kommunens styrprinciper avseende ombudgeteringar. Förslaget till revideringar ska behandlas av kommunfullmäktige i juni 2013.
Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av investeringsmedel
från 2012 till 2013 för Mariestads kommun. Förslaget till ombudgeteringar följer inte kommunens styrprinciper fullt ut.
I förslaget föreslås att 30 151 tkr i investeringsbudgeten ombudgeteras. Därutöver tillkommer ombudgeterad intäkt för exploateringsprojekt om 8 228 tkr.
Arbetsutskottets förslag

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

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta om följande ombudgeteringar av investeringsmedel från år 2012 till år 2013:
-

Kommunstyrelsen ombudgeterar del av kvarstående medel 2 118 tkr.

-

Tekniska nämnden ombudgeterar del av kvarstående medel 22 602 tkr.

-

Avfallsnämnden ombudgeterar del av kvarstående medel 155 tkr.
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-

Barn- och utbildningsförvaltningen ombudgeterar kvarstående medel om 682 tkr.

-

Socialnämnden ombudgeterar kvarstående medel om 970 tkr.

-

Exploateringsprojekt ombudgeteras med underskott om 8 228 tkr.

Abrahamsson (M) yrkar vidare att samtliga investeringsobjekt ska vara tidssatta för att tydliggöra när projekten ska inledas och när de ska vara avslutade.
Christer Dalvik (MAP) yrkar att kommunens styrprinciper avseende ombudgeteringar ska
revideras samt att revideringen ska vara genomförd så att kommunfullmäktige kan besluta i
ärendet i juni 2013.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
Underlag för beslut

Ombudgetering investeringsbudget från 2012 till 2013
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson
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KS 2008/0052

Beslut om antagande: Detaljplan för Inre hamnen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Inre hamnen, Mariestads tätort.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2008-02-06 kommunledningskontoret i uppdrag att
utreda möjligheterna till en ny detaljplan för Inre hamnen. Planen har samråtts och ställts ut
under år 2012. Planen har därefter reviderats och bearbetats utifrån inkomna synpunkter.
Bland annat har byggrätten utmed kajens södra kortsida tagits bort ur planen.
Syftet med planen är att möjliggöra ytterligare permanent bebyggelse inom området samt
försäljning, expansion och nyinvesteringar av befintliga verksamheter. Gestaltningsmässigt
finns ett behov av att knyta samman området och skapa tydliga stråk ner mot vattnet med
en entré till Sjöstaden såväl som till stadens centrum.
Syftet är även att skydda Mariestads centrala delar från höga vattenstånd genom att göra det
möjligt att uppföra en mur utmed strandpromenaden som ska fungera som skyddsbarriär.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson
2013-02-13, Beslut om antagande: Detaljplan för Inre hamnen, Mariestads tätort.
Detaljplan för Inre hamnen, Mariestads tätort, Antagandehandling upprättad i februari 2013.
Detaljplan för Inre hamnen, Plankarta.
Detaljplan för Inre hamnen, Mariestads tätort, Utställningsutlåtande upprättad i februari 2013.
Geoteknik PM 1 121218 Inre hamnen, Sjöstaden, Mariestad
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Exploateringschef Erik Randén)
(Planarkitekt Maria Nilsson)
Justerandes signatur
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KS 2013/0051

Ändring av kommunrevisionens reglemente
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunrevisionens reglemente i enlighet med
upprättat förslag.
Bakgrund

Via ändringar i kommunallagen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens heloch delägda aktiebolag styrts upp. Kommunstyrelsen ska fr.o.m. den 1 januari 2013, årligen
och i ett särskilt beslut, pröva om respektive bolag har bedrivit sin verksamhet i enlighet
med det fastställda ändamålet (syftet med bolagsverksamheten) och inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens bedömning ska redovisas till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen anser att något bolag har bedrivit verksamhet i strid mot ändamålsbestämmelsen eller
någon kompetensregel ska kommunstyrelsen lämna förslag på nödvändiga åtgärder.
Mariestads kommun har utsett lekmannarevisorer i AB Stadens Hus, Mariehus Fastigheter
AB, Mariehus AB, VänerEnergi AB och i VänerEl AB. I lekmannarevisorns uppgifter ingår
att granska att respektive bolag har bedrivit bolagsverksamheten i enlighet med ändamålet
för bolaget och att den bedrivna verksamheten inte strider mot kommunallagens kompetensregler.
Lekmannarevisorernas granskningsuppdrag bör samordnas med kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Den samordningen kan ske genom att ett tillägg i kommunrevisionens reglemente. Stadsjuristen föreslår, efter samråd med kommunrevisionen, att texten om lekmannarevisorernas granskningsrapport i reglementet ändras i enlighet med upprättat förslag.
Enligt det nu gällande reglementet för kommunrevisionen ska revisionsberättelse och utlåtande över delårsrapport avlämnas till kommunfullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. Dessa tidpunkter bör lämpligen anges direkt i reglementet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2013-02-11, Ändring av kommunrevisionens reglemente.
Förslag till reglemente för revisorerna med redaktionella ändringar samt föreslagna ändringar införda.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunrevisionen)
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
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KS 2012/0320

Motion om konstgräsyta och kombinationsrink i nära anslutning
till Tunaholmsskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen.
Bakgrund

Åsa Olsson (V), Emelie Olsson (V), Mikael Jonsson (V), Adrian Andersson (V), Maria
Holm (V) samt Per Rosengren (V) har inkommit med en motion i vilken de föreslår att det
ska anläggas en konstgräsyta för utomhusaktiviteter i nära anslutning till Tunaholmsskolan
som kan användas för skolornas undervisning. Vidare föreslår motionärerna att det på
samma yta även anläggs en kombinationsrink avsedd för basket, handboll och fotboll på
skoltid och fritid.
Efter kontakt med en av motionärerna, Per Rosengren, har denne förtydligat motionens
intention. Motionens syfte är att konstgräsytan och kombinationsrinken ska betraktas som
en gemensam anläggning.
Fritidschef Tomas Ekström har, i samverkan med fastighetsförvaltare Magnus Persson, utarbetat ett förslag till uppförande av en så kallad ”multisportarena” med konstgräsunderlag
avsedd för de aktiviteter som motionärerna föreslår.
Investeringskostnaden uppgår till 1 130 tkr och den uppskattade driftkostnaden är 160 tkr/
år vilket innebär en totalkostnad om ca 230 tkr/år (drift- och kapitalkostnad). Det bör beaktas att kostnader för vinterbruk, bygglov, större markarbeten och eventuell maskinbearbetning av konstgräsunderlaget inte ingår i kostnadskalkylen.
Frågan om var den dagliga tillsynen och driftansvaret ska ligga är inte färdigutredd.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Motion av Åsa Olsson (V), Emelie Olsson (V), Mikael Jonsson (V), Adrian Andersson (V),
Maria Holm (V) samt Per Rosengren (V) i vilken de föreslår att kommunen ska anlägga en
konstgräsyta för utomhusaktiviteter i nära anslutning till Tunaholmsskolan som kan användas för skolornas undervisning.
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Vidare föreslår motionärerna att det på samma yta även anläggs en kombinationsrink avsedd för basket, handboll och fotboll på skoltid och fritid.
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-01-31, Motion om konstgräsyta och kombinationsring i nära anslutning till Tunaholmsskolan.
Kostnadskalkyl, Multisportarena vid Tunaholmsskolan/Vadsboskolan.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Åsa Olsson)
(Emelie Olsson)
(Mikael Jonsson)
(Adrian Andersson)
(Maria Holm)
(Per Rosengren)
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Fastighetsförvaltare Magnus Persson)
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KS 2013/0039

Ansökan om utomhusplan för basket i centrala Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan från Vadsbo Basketbollförening om att
iordningställa en utomhusplan för basket på en av tennisplanerna vid Vadsbohallen.
Kostnaden om 100 tkr finansieras genom tekniska nämndens överförda och ej utnyttjade
investeringsmedel för år 2012.
Bakgrund

Vadsbos Basketbollförening har inkommit med en ansökan om att kommunen ska iordningställa en centralt belägen utomhusyta i Mariestad för basket. För närvarande saknas en
sådan och de befintliga korgställningar som finns är undermåliga avseende kvalité och mått.
Vidare är korgarna belägna på skolgårdar vilket begränsar tillgängligheten och möjligheten
för spontanutövande av basket. Vadsbos Basketbollförening föreslår därför att kommunen
anlägger en basketplan på en av tre befintliga tennisplaner vid Vadsbohallen.
Föreningen motiverar förslaget till placering av planen med att det är ett centralt läge som
redan är asfalterat, det är långt till boende som kan störas av ljud och planen kan användas
av Vadsboskolans och Tunaholmskolans elever. Föreningens medlemmar förbinder sig att
bistå med hjälp med utformningen av ytan och korgställningarna samt visst arbete med t.ex.
linjemålning.
Fastighetsförvaltare Magnus Persson har kostnadsberäknat ett iordningställande av basketplanen till högst 100 tkr, inklusive nytt stängsel med kompletteringar samt tillverkning och
montering av två basketkorgar.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse från Vadsbo Basketbollförening, Stefan Lindqvist, 2013-02-06, Önskemål om en
basketplan i centrala Mariestad.
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Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-01-09, Ansökan om iordningställande av utomhusplan för basket i centrala Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Vadsbo Basketbollförening, Stefan Lindqvist
Fritidschef Tomas Ekström
Tekniska nämnden
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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KS 2012/0373

Yttrande över förslaget Ökad och säkrare cykling - en översyn av
regler ur ett cyklingsperspektiv
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över förslaget Ökad och säkrare cykling - en översyn
av regler ur ett cyklingsperspektiv enligt följande:
1. Mariestads kommun delar utredningens generella förslag för att skapa bättre förutsättningar för cykling. Vi tror, liksom utredningen, att det har god inverkan på generell
folkhälsa, miljöpåverkan och upplevelsen av attraktiva städer och miljöer. För att uppnå
detta behöver cykeln som fordon generellt få en högre prioritering i trafikmiljön än vad
som sker idag.
2. Vid kommunernas planering av infrastruktur och övrig samhällsplanering behöver cykeln få en högre prioritet än tidigare. I detta fall handlar det kanske snarare om att cykeln planeringsmässigt ska jämställas med bilen. Cykelplaneringen ska ingå som en integrerad del av den samlade samhällsplaneringen. I detta är säkra cykelstråk med alla de
möjligheter som finns med cykelgator, säkra korsningsmöjligheter där bilens hastighet
är låg för att minska krockvåldet, bra parkeringsmöjligheter för cykeln och möjlighet att
åka kollektivt med cykeln är några viktiga faktorer.
3. Mariestads kommun avstyrker en generell regel om att tillåta cykling på trottoarer. Vi
ser tydliga problem då cyklister inte visar hänsyn för gångtrafikanter och en konkurrens
med näringsidkare som vill ta dessa utrymmen i anspråk för t.ex. uteserveringar och reklam. Trottoaren är en viktig del för att skapa ett levande stadslandskap. På trottoarer
bör även framöver fotgängarna och personer med olika typer av rörelsehinder vara prioriterade. Däremot är det klokt att tillåta att barn upp till åtta år ges rätten att utnyttja
detta utrymme om cykelbana saknas.
4. Mariestads kommun konstaterar, liksom utredningen att det krävs fördjupas informationsspridning kring vilka regler som gäller vid cykling i båda riktningarna på enkelriktade gator. Huvudprincipen bör vara att inte tillåta cykling mot den enkelriktade trafiken. Detta för att det ofta krävs lokal kunskap om de aktuella gatorna, att enkelriktade
gator kan ha en hög trafikmängd osv. Denna prövning, ska som utredningen konstaterar, göras av kommunen.
Bakgrund

Den av regeringen särskilda cyklingsutredaren Kent Johansson har inkommit med sitt betänkande Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv (SOU
2012:70). Utredningen föreslår bland annat att cykling ska ses som ett eget transportsätt och
ska därför hanteras i den trafikslagsövergripande planeringen. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Remissen har överlämnats till utvecklingsenheten
för beredning.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Cykelutredningens förslag ”Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv”, inklusive missivbrev. Handlingen finns tillgänglig hos administrative chefen.
Skrivelse upprättad av trafiksamordnare Eva Berdenius 2013-02-05, Yttrande gällande KS
2012/0373, Remiss ”Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv”.
Sammanfattning av Kent Johansson betänkande Ökad och säkrare cykling - en översyn av
regler ur ett cyklingsperspektiv (SOU 2012:70).
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-02-28, Yttrande över ”Ökad
och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv” (SOU 2012:70)
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringsdepartementet
Trafiksamordnare Eva Berdenius
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Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 14 februari 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 21 februari 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG-styrgrupp

Anteckningar från den 30 januari 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariestad Töreboda Energi AB

Protokoll från den 4 december 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 31 januari 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Stadsjuristen

Delegationsbeslut, Beslut att avstå från att yttra sig över ansökan om tillstånd till övervakningskamera.
______________________________________________________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) följer årligen upp hur medel från anslag 2:4 Krisberedskap används genom en årlig enkät som skickas till samtliga kommuner via
länsstyrelsen. Säkerhetssamordnare för MTG har svarat på enkäten för alla tre kommuner.
Ärendet anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________
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Hantverkslaboratoriet

Utvärdering av Hantverkslaboratoriet, HUI Research. Dokumentet anmäls och läggs till
handlingarna.
______________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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