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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Övriga deltagande:

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Sven-Inge Eriksson
Jan Hallström
Janne Jansson
Anette Karlsson
Sture Pettersson
Björn Fagerlund
Morgan Forsberg
Nils Farken
Marie Engström Rosengren
Göran Hellström
Björn Nilsson
Lars Arvidsson
Kristofer Svensson
Katarina Lindberg
Lotta Hjoberg
Maria Vaziri
Stefan Wallenå
Jonas Eriksson
Lars Bergqvist
Annica Olsson
Pia Svartén
Pia Möller
Håcan Lindqvist
Elisabeth Westberg
Maria Torp
Anneli Bergqvist Gustavsson
Tina Karling Hellsvik
Mats Widhage
Arvid Hallström
Ola Blomberg

Justerandes signatur

(S)
(KD)
(FP)
(S)
(M)
(S)
(M)
(KD)
(MP)
(V)
(FP)
(S)

Ordf. tekniska nämnden § 177, § 180
Vice ordf. tekniska nämnden § 177, § 180
Ordf. socialnämnden § 177, §§ 179-180
Vice ordf. socialnämnden § 177, § 179
Ordf. utbildningsnämnden § 177
Vice ordf. utbildningsnämnden § 177
Vice ordf. miljö- och byggnadsnämnden § 177
Ledamot kommunstyrelsen § 177
Ledamot kommunstyrelsen § 177
Ledamot kommunstyrelsen § 177
Ledamot kommunstyrelsen § 177
Ledamot tekniska nämnden § 177, § 180
Kommunchef
Chef sektor samhällsbyggnad § 177, § 180
Chef sektor utbildning § 177
Chef sektor stöd och omsorg § 177, § 179
Chef Sektor ledning § 177
Personalchef § 177
Ekonomienhetschef § 177, §§ 179-180
Redovisningschef § 177
Ekonom § 177, § 179
Ekonom § 177
Ekonom § 177, § 179
Controller § 177
Ekonom § 177, § 180
Kvalitetschef, del av § 177
Administrativ handläggare
Stadsplanechef § 181
Näringslivschef §§ 193-194
PRAO-elev
Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 175

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Anteckningar från Hornborgarådets möte den 26 februari 2015.
2. Värmlands båtförbund. Skrivelse från sju båtförbund runt Vänern, Vänern, Europas
näst största innanhav, en resurs för rörligt fritidsbåtsliv!
3. Göteborgsregionens kommunalförbund m.fl. Dokumentation från ett regionalt seminarium om ungdomar och cannabis i Göteborg den 26 mars 2015.
4. Sveriges Kommuner och Landsting. Erbjudande om analys av kommunens ekonomi.
5. Skrivelse från Jan-Olov Pettersson. Skrivelse angående skattefri kostnadsersättning för
resa med bil i uppdraget som god man.
6. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Skrivelse, Ägardirektiv till kommunens allmännyttiga bostadsaktiebolag.
7. Gullspångs kommun, Kommunfullmäktige. Beslut att anta förslaget till gemensamt
brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd i Gullspång, Töreboda och Mariestad, Med
den ändringen att tekniska nämnden representeras av tre ledamöter alltså en ledamot
från respektive kommun. (KS 2013/431)
8. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Kallelse med anledning av överklagan av Länsstyrelsens beslut 2015-01-15, dnr 403-38319-2014, angående detaljplaner
för Tjörnudden Norra och Tjörnudden Södra, Brommösund, i Mariestads kommun.
(KS 2011/190)
9. Töreboda kommun, kommunfullmäktige. Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och beredningen för framtidsfrågor samt enskilda förtroendevalda
för 2014 års förvaltning. (KS 2015/114)
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 176

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Polisen, polisområde Skaraborg. Inbjudan till seminarium om våldsbejakande extremism den 29 maj 2015 i Skövde.
2. Regeringskansliet, utbildningsdepartementet. Inbjudan till träff med utbildningsminister
Gustav Fridolin: Gemensamma ansvar – så ger vi alla elever en bra skola den 14 augusti 2015 i Skövde.
3. Folkrörelser mot droger m.fl. Inbjudan till utbildning/seminarium ”Sverige mot Narkotika” den 1-2 oktober 2015 i Landskrona.
4. Utvärderingsringen. Inbjudan till konferens på temat ”Unga” den 19 maj 2015 i Stockholm.
5. Kommunforskning i Västsverige. Kallelse till årsmöte den 26 maj 2015 i Göteborg.
6. VänerEnergi AB. Kallelse till ordinarie årsstämma den 12 maj i bolagets sammanträdeslokal, Strandvägen 22 i Mariestad.
7. SKL Kommentus. Kallelse till årsstämma den 22 april 2015 i Stockholm.
8. Oskarshamns kommun. Inbjudan att delta i nätverket för starka industrikommuner
samt inbjudan till möte i Oskarshamn den 3-4 juni.
Arbetsutskottet beslutar att Mariestads kommun ska delta i nätverket till en kostnad av
20 tkr. Mariestads kommun ska även delta i mötet den 3-4 juni 2015.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 177

Budgetdialog för budget år 2016 med flerårsplan för åren 2017-2018
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför årligen en budgetdialog i slutet av april som ett
led i arbetet med budgeten för nästkommande år. Vid budgetupptakten närvara samtliga
nämnders presidier samt berörda tjänstemän.
Vid budgetdialogen inför budget 2016 med plan 2017-2018 informerades om följande:
-

Kommunchef Lars Arvidsson inleder budgetdialogen och hälsar samtliga välkomna.
Arvidsson informerar även om förutsättningarna för resursbudgetmodellen, internhyror, investeringar samt kommunens fastighetsbestånd.

-

Ekonomichef Maria Vaziri samt ekonomienhetschef Jonas Eriksson informerar om
kommunstyrelsens budgetförutsättningar för år 2016. Informationen innefattar verksamhetsförändringar vid oförändrad budgetram samt en minskning av budgetramen
med två procent.

-

Miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande Björn Fagerlund (M) informerar kortfattat om miljö- och byggnadsnämndens budgetförutsättningar för år 2016.

-

Chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg samt ekonom Pia Svartén informerar
om utbildningsnämndens budgetförutsättningar för år 2016. Informationen innefattar
verksamhetsförändringar vid en ökad budgetram om 3 400 tkr samt en minskning av
budgetramen med två procent (totalt 9 800 tkr).

-

Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg informerar om socialnämndens budgetförutsättningar för år 2016. Informationen innefattar verksamhetsförändringar vid en
ökad budgetram om 4 700 tkr samt en minskning av budgetramen med två procent.

-

Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt ekonom Elisabeth Westberg informerar om tekniska nämndens samt avfallsnämndens budgetförutsättningar
för år 2016. Informationen innefattar verksamhetsförändringar vid en oförändrad budgetram samt en minskning av budgetramen med två procent.

-

Chefen för sektor ledning/ekonomichef Maria Vaziri informerar övergripande om
kommunens budgetförutsättningar för budget år 2016 med flerårsplan för åren 20172018. Informationen innefattar bl.a. världsekonomin, skatteintäkter, budgetutrymme
2016 samt osäkerhetsfaktorer.

-

Ekonomienhetschef Jonas Eriksson informerar om tidplanen för den pågående budgetprocessen för budget 2016 med flerårsplan för åren 2017-2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 177 (forts.)
______________________________________________________

-

Kvalitetschef Maria Torp informerar om målstyrningsprocessen och arbetet med
nämndernas mål år 2016.

-

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marianne Kjellquist (S) reflekterar kortfattat
över den genomförda budgetdialogen och det pågående budgetarbetet.

-

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) reflekterar kortfattat över den
genomförda budgetdialogen och det pågående budgetarbetet.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 178

Beslut om närvarorätt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja närvarorätt till administrative handläggaren Anneli Bergqvist Gustavsson samt PRAO-elev Arvid Hallström vid dagens sammanträde.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 179

KS 2014/433

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar de åtgärder som socialnämnden vidtar för att uppnå en budget i
balans under innevarande år.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-08 att kalla presidierna i socialnämnden
och tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i
balans. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2015-04-22.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Sn § 53/15, Prognos 1 år 2015 för socialnämndens verksamheter
Åtgärdslista 2015-03-11, upprättad av sektorchef Lotta Hjoberg
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Socialnämnden)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 180

KS 2014/433

Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-08 att kalla presidierna i socialnämnden
och tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i
balans. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2015-04-22.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Socialnämnden)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur
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Ksau § 181

KS 2014/251

Beslut om samråd: Detaljplan för Del av Fågelö 4:13, Laxhall
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Del av Fågelö 4:13,
Laxhall samråds enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

Den 15 september 2014 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Fågelö 4:13 enligt inkommen ansökan om planbesked från Skara Stift som äger marken.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya tomter för bostads-/fritidshusändamål inom del
av fastigheten Fågelö 4:13. Detaljplanen föreslår att 14 nya tomter för bostadsändamål tillskapas inom det fyra hektar stora planområdet. Dessa är uppdelade i mindre grupper avskilda av ett sammanhängande grönstråk av naturkaraktär. Tomterna är placerade så att
samtliga ska ha sjökontakt och i huvudsak vara vända mot sydväst.
Området som helhet är upptaget i kommunens LIS-plan. Följande förespråkas i denna:
Laxhall behöver dels utökad parkeringskapacitet för besökare till Brommö och restaurangen bland annat
för trollingekipage, dels kompletterande verksamheter till restaurangen. Det kan handla om ett mindre hotell, övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad hamnkapacitet och
fiskförädling.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2015-04-10, Beslut om samråd: Detaljplan för Del av Fågelö 4:13, Laxhall.
Detaljplan för Del av Fågelö 4:13, Laxhall, Plankarta.
Detaljplan för Del av Fågelö 4:13, Laxhall, PM Geoteknik.
Detaljplan för Del av Fågelö 4:13, Laxhall, Behovsbedömning för MKB.
Detaljplan för Del av Fågelö 4:13, Laxhall, Samrådshandling.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 182

KS 2013/247

Hyresavtal för förskolan Ljungdalen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utöka det befintliga 15-åriga hyresavtalet för
förskolan Ljungdalen, tecknat med Kjell Ericsson & Partner Fastighetsförädling Mariestad
AB:s konkursbo, med ytterligare 400 kvadratmeter.
Summan för hyreskostnader om 455 tkr förutsätts ingå i utbildningsnämndens budgetram
för verksamhetsåret 2016.
Bakgrund

Utbildningsnämnden gav 2014-12-17 utbildningschefen i uppdrag att utreda framtida behov
av platser inom förskolan med utgångspunkt från demografi och struktur i syfte att tillgodose lagstiftningens krav.
Ett underlag till avtal har upprättats mellan Mariestads kommun och K-E Partner konkursbo som möjliggör en utökning av antalet förskoleavdelningar i Ljungdalens förskola
från sju till nio. Vidare har ett utvidgat hyreskontrakt upprättats som innebär att det sker en
total renovering av kompletterande lokaler till förskolan Ljungdalen i intilliggande fastighet
Månbacka. Samtliga ytskikt åtgärdas i samråd med hyresgästen. Förskolestrukturen i Mariestad utökas i och med detta med två avdelningar.
Utbildningsnämnden beslutade 2015-04-07 att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om utökning i det 15-åriga hyresavtalet tecknat med Kjell Ericsson & Partner Fastighetsförädling Mariestad AB:s konkursbo med ytterligare 400 kvadratmeter.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-04-07 § 66, Hyresavtal förskolan Ljungdalen.
Skrivelse upprättad av chefen för förskola och pedagogisk omsorg Anna-Karin Yséus samt
utbildningschef Katarina Lindberg 2015-03-23, Hyresavtal förskolan Ljungdalen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Chefen för förskola och pedagogisk omsorg Anna-Karin Yséus
Utbildningschef Katarina Lindberg

Justerandes signatur
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Ksau § 183

KS 2015/177

Ansökan till EFS-rådet avseende insatser för nyanlända
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetskott beslutar att avvakta med en ansökan till ESF-rådet avseende insatser för nyanlända.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att bevaka möjligheterna att ansöka hos
ESF-rådet om insatser för nyanlända.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-03-11 kommunchefen i uppdrag att, inom ramen för MTG-samarbetet, upprätta en ansökan till ESF-rådet avseende insatser för nyanlända. Uppdraget överlämnades till chefen för sektor stöd och omsorg för beredning.
Tjänstemän från Töreboda, Gullspång och Mariestad har upprättat en projektidé för hur
insatserna för nyanlända kan förbättras och utvecklas. Projektidén innefattar åtgärder för att
utveckla insatser för att de nyanlända ska komma närmare den reguljära arbetsmarkanden
och till egen försörjning. Insatsen skulle riktas mot personer i åldersgruppen 18-29 år.
Projektidén presenterades för arbetsförmedlingen representant som har ansvar för etableringsuppdraget i Skaraborg. Arbetsförmedlingens svarade att de insatser som föreslogs låg
för nära de insatser arbetsförmedlingen har avtal med andra leverantörer idag. Arbetsföreningen kan därför i dagsläget inte gå med i detta projekt då det kan bli avtalsbrott. Arbetsförmedlingen framhöll dock att det säkerligen kommer att komma ut mer ansökningar kring
ESF projekt inom kort.
Med anledning av arbetsförmedlingens svar föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott att tills
vidare avvakta med uppdraget att upprätta en ansökan till ESF-rådet avseende insatser för
nyanlända.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, Ansökan till EFSrådet avseende insatser för nyanlända.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur
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Ksau § 184

KS 2014/444

Medborgarförslag om att måla nya linjer för parkeringsplatser utanför
förskolan Kompassen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att verkställa medborgarförslaget.
Finansieringen sker inom ramen för pågående projekt.
Kommunfullmäktige uppmanar tekniska nämnden att tillmötesgå förslagsställaren genom
att måla ”familjevänliga” parkeringsrutor med dubbla linjer.
Bakgrund

Martina Boklund Masatovic, Älgstigen 11, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit
att kommunen ska måla nya linjer för parkeringsplatser utanför förskolan kompassen samt
att parkeringsfickorna då görs ”familjevänliga”, det vill säga bredare. Medborgarförslaget har
överlämnats till verksamhet teknik för beredning.
Fastighetschefen och fastighetsförvaltaren konstaterar, efter samråd med förskolechefen vid
Kompassens förskola, att åtgärden innebär en ringa kostnad och föreslås ingå som del av
pågående projekt. Verksamhet teknik föreslår därför att kommunfullmäktige tillstyrker
medborgarförslaget.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Martina Boklund Masatovic om att kommunen ska måla nya linjer
för parkeringsplatser utanför förskolan kompassen samt att parkeringsfickorna då görs ”familjevänliga”, det vill säga bredare.
Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén samt fastighetsförvaltare Magnus Persson
2015-03-30, Medborgarförslag avseende parkeringsplatser på Förskola Kompassen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Martina Boklund Masatovic)
(Tekniska nämnden)
(Fastighetschef Bo Theorén)
(Fastighetsförvaltare Magnus Persson)
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Ksau § 185

KS 2010/68

Medborgarförslag om att asfaltbelägga delar av fastigheten
Prästbordet 1:125 i Lyrestad för att användas som skatebana m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motiveringen till beslutet är den höga investeringskostnaden.
Bakgrund

Dan Freij, Linnéavägen 12 i Lyrestad, har föreslagit att kommunen ska asfaltbelägga delar av
en kommunägd fastighet i Lyrestad, så att den kan användas som skatebana, basketplan och
inlinesplan m.m. Medborgarförslaget har överlämnats till verksamhet teknik för beredning.
Verksamhet teknik har upprättat en kostnadsberäkning som underlag inför det samlade
ställningstagandet i ärendet.
Fastigheten Prästbordet 1:125 består av en plan tomt belägen mellan järnvägen och Norra
vägen i Lyrestad. Ytan som, som förslaget omfattar, uppgår till ca 2 950 kvadratmeter.
Kostnaden för asfaltering är ca 600 kr/kvadratmetern, d.v.s. totalt ca 1 700 tkr för asfaltering av hela ytan.
Utöver asfaltering måste området inhägnas med högt stängsel mot järnvägen. Ena sidan
mot värmeverket är redan stängslad. Kostnad för stängsel och grindar m.m. uppgår till ca
200 tkr. Den totala kostnaden, utan utrustning, uppgår därmed till ca 1 900 tkr. Kostnader
för drift och underhåll, snöröjning m.m. ingår inte i fastighetsavdelningens budget.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Dan Freij om att kommunen ska asfaltbelägga delar av en kommunägd fastighet i Lyrestad så att den kan användas som skatebana, basketplan och inlinesplan m.m.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt fastighetschef Bo Theorén 2015-04-01, Medborgarförslag om att asfaltera delar av en fastighet i
Lyrestad, kv. Prästbordet 1:125, för att användas som skatebana.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Dan Freij)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Fastighetschef Bo Theorén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-22

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 186

KS 2015/54

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun har inget att erinra mot Havs- och Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön.
Bakgrund

Havs- och Vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön för att
uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. Åtgärdsprogrammet riktar sig till andra
myndigheter och kommuner och ska ange vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus. Mariestads
kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram.
Ärendet har överlämnats till avfallsavdelningen för beredning. Avfallschefen konstaterar i
en skrivelse att avfallsavdelningen inte har något att erinra mot förslaget till åtgärdsprogram
för havsmiljön.
Underlag för beslut

Skrivelse från Havs- och Vattenmyndigheten 2015-02-01, Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, remissversion.
Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist 2015-03-31, Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljö.
______________________________________________________

Expedieras till:
Havs- och Vattenmyndigheten
Avfallschef Annika Kjellkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-22

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 187

KS 2015/99

Information: Lokaler för att samla aktörer som verkar för att utveckla
näringslivet i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-02-25 kommunchefen i uppdrag att upprätta
förslag till lokaler för att samla samtliga aktörer som verkar för att utveckla näringslivet i
Mariestad. Uppdraget överlämnades till näringslivschefen för beredning.
Utvecklingsenheten har upprättat en sammanställning över lediga kontorslokaler i Mariestad. En alternativ lokal som blir ledig till sommaren är den som Länsförsäkringar Skaraborgs AB idag hyr på Esplanaden, kontorsytan i markplan uppgår till ca 150 kvm.
Utöver uppdraget har vissa kontakter tagits för att efterhöra vilket intresse det finns att samlokalisera sin verksamhet med kommunens näringslivsfunktion. Kontentan av dessa kontakter visar att både NyföretagarCentrum Skaraborg och Handelsplats Mariestad ekonomisk
förening ser fördelar att samlokalisera sin verksamhet. Man påpekar dock att det är viktigt
att man håller isär sina verksamheter med hänvisning till sina uppdragsgivare. I ovan förda
diskussioner har inga samtal förts om hyreskostnader vid en eventuell samlokalisering.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2015-03-31, Lokaler för att samla aktörer som verkar för att utveckla näringslivet i Mariestad.
Sammanställning över lediga kontorslokaler i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-22

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 188

KS 2015/85

Motion om belyst vattenkonst i vattnet utanför Fisktorget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) har i en motion föreslagit att det ytterligare skulle höja utsmyckningen med belyst vattenkonst i vattnet utanför Fisktorget (mellan broarna). Motionen har överlämnats till kulturchefen och stadsplanechefen för beredning.
Kulturavdelningen och stadsplaneavdelningen anser att förslaget är spännande och att vattnets betydelse för staden skulle accentueras och förstärka Sjöstaden Mariestad. Dock noteras att de gestaltningsplaner som finns för centrala Mariestad och Inre hamnen inbegriper
en hel del investeringar under 2015/2016 som gör att ett projekt för belyst vattenkonst vid
Fisktorget i nuläget inte är möjligt att prioritera.
Underlag för beslut

Motion av Christer Dalvik (MAP) om belyst vattenkonst i vattnet utanför Fisktorget.
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2015-03-31, Svar på motion om belyst vattenkonst i vattnet utanför Fisktorget.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Christer Dalvik)
(Kulturchef Maria Henriksson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-22

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 189

KS 2014/271

Igångsättningstillstånd för renovering av tennisbana i Alhagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för renovering
av tennisbana i Alhagen samt rivning av befintlig tennisbana söder om klubbstugan.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-08 att godkänna förstudien för del
av Alhagen m.m. Arbetsutskottet beslutade även att överlämna förstudien till tekniska förvaltningen som underlag för byggnation av tennisbana.
Fastighetsavdelningen har utfört projektering och infordrat anbud för renovering av en tennisbana. Tennisklubben har deltagit i projektering och framtagande av krav i förfrågningsunderlaget. Efter anbudstidens utgång har två anbud inkommit. Av dessa har Unisport
Scandinavia AB lämnat det anbud som offererat den installation och fabrikat av matta som
överensstämmer med de krav som ställts i förfrågningsunderlaget. Kostnaden för renoveringen täcks av befintligt investeringsanslag för ”Gärdesparken, inklusive byggnader och
tennisbanor”.
Renoveringen av tennisbanan omfattar även rivning av befintlig tennisbana söder om
klubbstugan. Arbetet med rivningen kommer att utföras av kommunens årsentreprenör.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2015-04-07 att anta anbud nr 2, Unisport Scandinavia AB, org. nr 556562-0522, för en kostnad av 1 063 000 kronor för renovering av en
tennisbana i Alhagen i Mariestad. Arbetsutskottet beslutade även att beslutet gäller under
förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om igångsättning.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-04-07 § 96, Antagande av entreprenör för renovering av tennisbana i Alhagen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Verksamhet teknik
Fastighetschef Bo Theorén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 190

KS 2013/182

Begäran om igångsättningstillstånd för övriga parkanläggningar
m.m., delar inom Etapp 1 - Universitetsparken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för Övriga parkanläggningar mm, delar inom Etapp 1 – Universitetsparken vilket innefattar pump, bevattningsanläggning, kordonghäck och kompletterande möblering.
Den totala kostnaden beräknas till ca 400 tkr och finansiering sker genom del av ombudgeterade medel (950 tkr) från Gärdesparken 2014.
Bakgrund

Under år 2014 påbörjades etapp 1 inom Universitetsparken med Picknickparken. Denna del
färdigställs under år 2015. Övriga delar inom etapp 1 är: Trädgårdsmästeriet, Övriga parkanläggningar, Tennisbanor samt Bro till kv. Falken.
För att ha en god framförhållning i arbetet med Universitetsparkens utbyggnad begär tekniska nämnden igångsättningstillstånd för delar av de uppgifter som beräknas påbörjas under år 2015. Särskilt prioriterat är aktiviteter inom Övriga parkanläggningar: Pump, bevattningsanläggning, kordonghäck och kompletterande möblering (bedömd kostnad ca 400 tkr).
Frågeställningar som måste lösas under våren 2015 är inriktningen på investeringar vid Trädgårdsmästeriet: utemiljö vid Trädgårdsmästeriet med staket, grindar, skrapgaller och växtmaterial (650 tkr). Finansiering av projektet sker i första hand inom ombudgeterade medel
från Gärdesparken 2014 (950 tkr).
Tekniska nämnden beslutade 2015-04-14 att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstillstånd för Övriga parkanläggningar mm, delar inom Etapp 1 - Universitetsparken.
-

Övriga parkanläggningar: Pump, bevattningsanläggning, kordonghäck och kompletterande möblering (bedömd kostnad ca 400 tkr).

-

Finansiering sker genom del av ombudgeterade medel (950 tkr) från Gärdesparken 2014.

-

Beslut om återstående aktiviteter inom Trädgårdsmästeriet: utemiljö vid Trädgårdsmästeriet med staket, grindar, skrapgaller och växtmaterial beslutas senare under år 2015, efter dialog med Göteborgs universitet.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. gatuchef Johan Bengtsson samt projektledare Hanna Asp 201503-26, Begäran om igångsättningstillstånd för genomförande av: Övriga parkanläggningar
m.m., delar inom Etapp 1 – Universitetsparken.
______________________________________________________

Expedieras till:
Verksamhet teknik
T.f. gatuchef Johan Bengtsson, Projektledare Hanna Asp
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 191

KS 2015/178

Begäran om igångsättningstillstånd för gatuprojekt inom ramen för
tekniska nämndens investeringsbudget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för föreslagna
gatuprojekt inom ramen för tekniska nämndens investeringsbudget.
Bakgrund

Mariestads kommun har avsatt 12 miljoner kronor år 2015 i budget för gator och cykelvägar. Gatuavdelningens har upprättat ett förslag till hur dessa investeringsmedel ska fördelas
mellan olika projekt. Förslaget är inte inbördes prioriterat.
-

Färdigställande av Nya Ekudden

-

Cirkulation vid Leksbergsvägen/Marieforsleden

-

Östra järnvägsgatan gång och cykelväg samt utökad parkering

-

Upprustning av gator

-

Färdigställande av gång- och cykelväg på förrådsgatan, norra delen.

-

Upprustning av gång- och cykelvägar

-

Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Strandvägen

-

Färdigställande av Stadspark

-

Upprustning av gång och cykelstråk utmed Kinnekullebanan

Tekniska nämnden beslutade 2015-04-14 att anta gatuavdelningens förslag om nyttjande av
Mariestads kommuns gaturam 2015 samt att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att
bevilja igångsättningstillstånd för de projekt som inte skrivits fram separat.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Kristofer Svensson samt gatuchef Johan Bengtsson 2015-03-26, Förslag till utnyttjande av gaturamen i Mariestads kommuns investeringsbudget 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Verksamhet teknik
T.f. tekniska chefen Kristofer Svensson
T.f. gatuchef Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 192

KS 2015/33

Skötselavtal mellan AME och sektor samhällsbyggnad för kommunens lekplatser, grönområden mm – finansiering av överenskommelse
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för skötselavtalet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har (Ksau § 29/15) gett kommunchefen ett uppdrag att ta
fram skötselavtal för kommunens lekplatser, grönområden, hamnområdet samt Maria Nova
(byggnaden) mellan AME och verksamhet teknik.
AME uppger att deras åtagande kommer att kosta 696 000 kronor för arbetsledning samt
för personer som utför arbetet. Det konstateras även att sektor samhällsbyggnad inte har
möjlighet att finansiera åtagandet inom den samlade verksamheten under 2015, utan att det
krävs att avtalet finansieras av kommunstyrelsen.
Underlag för beslut

Skrivelse av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-02-25, Förslag till
finansiering av överenskommelse mellan AME och sektor samhällsbyggnad
Skrivelse/överenskommelse mellan chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
och arbetsmarknadschef Ulrika Lindahl 2015-04-07, Överenskommelse mellan AME och
sektor samhällsbyggnad för år 2015
______________________________________________________

Expedieras till:
chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
arbetsmarknadschef Ulrika Lindahl
verksamhet teknik (Ewa Sallova)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 193

KS 2015/179

Mariestad och ”Industriell förnyelse”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av fas 1 och 2, totalt 185 000 kronor, sker
genom kommunstyrelsens medel till förfogande.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av fas 3 och 4 inarbetas i budget för åren
2016-2018.

3.

Kommunstyrelsen beslutar att lokal projektledare inarbetas i budget för åren 20162018.

Eventuella kostnader år 2015 för punkterna 2 och 3 (ovan)finansieras inom kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Mariestad har som arbetsplatsort under den senaste tioårsperioden tappat ca 400 arbetstillfällen. Minskningen har skett inom både privat och offentlig verksamhet. Rationaliseringar
inom tillverkningsindustrin och minskad statlig och regional verksamhet har starkt bidragit
till detta resultat.
I oktober 2014 meddelade Electroluxkoncernen att man avser att fasa ut kyl- och frysskåpstillverkningen i Mariestad på grund av överkapacitet i fabrikssystemet och otillräcklig konkurrenskraft i Mariestadsanläggningen.
Samtidigt finns det dock en positiv trend som visar att antalet små och medelstora företag
bli fler i kommunen, och ett flertal av dessa företag finns inom tillverkningsindustrin och
har sina kunder på den globala marknaden.
Det är viktigt att Mariestads kommun är delaktig och stöttande i arbetet med att skapa etableringsmöjligheter i vårt område som på sikt kan bidra till fler konkurrenskraftiga företag
på den globala marknaden. Det är av största vikt att samspelet mellan näringsliv, akademin,
myndigheter och civilsamhället ytterligare förstärks.
Mariestads kommun har därför påbörjat en arbetsprocess där nyckelfrågorna för framgång
handlar om nyskapande och idéutveckling. Detta projekt kallas ”Mariestad och industriell
förnyelse”. Resultaten som kommit fram i arbetsprocessen vilar på två grundläggande förutsättningar:
-

Att staden förmår utmejsla differentierade attraktioner.

-

Att berörda personer organiserar arbetet så att de allra bästa projekten verkligen genomförs

Mariestads kommun har engagerat Place Consulting AB för att leda arbetsprocessen och de
två första faserna (av fyra).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 193 (forts).
______________________________________________________

Fas 1

Förnyelseprocessen och projektet startade i form av en sökfas under vilken personliga och
förtroendefulla intervjuer arrangerades med personer som sitter inne med intressanta och
relevanta erfarenheter. Avsikten här är att få fram även det oväntade.
Fas 2

Fas två skedde i form av en ”platsledarträning” och bestod av a) processen i stor, från idé
till konkreta åtgärder b) Mariestads situation i det kommersiella landskap som gällde, gäller
och kommer att gälla c) attraktionsfaktorer för investeringar, besökare och talanger d) Place
managemnet och de vinnande principerna e) konkreta åtgärder relaterade till några av de
mest prioriterade projekten som framkommit under sökfasen. Man drog här ut de ”investeringstrådar” som identifierats. I denna fas deltog ca 25 personer från den gruppen som intervjuats i fas ett samt politiker och tjänstmän från Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen.
Faserna 3 och 4

Fas tre och fyra (förädlings- och förhandlingsprocessen) innefattar bl.a. några av de idéområden som redovisades och diskuterades på platsledarträningen i fas två, till exempel:
-

Drivlineutveckling och smart grid (smarta elnät)
Innovations Center/Industrialiseringscenter för att möjliggöra ett stöd för individer
och småföretag att realisera produktidéer
Koordinering kring Electrolux egen strategiprocess för Mariestadsverksamheten
Attityder, stödfunktioner och andra fokusområden som deltagarna framförde i under
fas två kommer också att beaktas i den fortsatta processen.

Frågor att ta ställning till inför den fortsatta processen är;
-

Anställning av en lokal platsledare/projektledare
Etablering av en styrgrupp bestående av representanter från näringsliv, kommun samt
eventuell regional företrädare.
Prioriteringar av idéområden så att de allra bästa projekten verkligen genomförs.

Budget

Upparbetade kostnader fas 1 och 2
Upparbetad kostnad Norrqvarn 17-18 mars (fas 2)

150 000
35 000

Fas 3 – 4 (per år under 3 år)
Uppskattade kostnader för externa konsulttjänster etc.
Lokal projektledare (75 % per år under 3 år)

500 000
550 000

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 193 (forts)
______________________________________________________

Finansiering

Kommunen föreslås säkerställa en grundfinansiering enligt ovan för att ge projektet en basfinansiering. Utöver detta kommer medfinansiering att sökas via Alfa Stiftelsen, regionala
(VGR) och nationella finansiärer; Tillväxtverket, Vinnova, Energimyndigheten etc.
Underlag för beslut

Skrivelse av näringslivschef Mats Widhage 2015-04-12, Mariestad och industriell förnyelse
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Näringslivschef Mats Widhage)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 194

KS 2013/234

Fiberutbyggnad på landsbyggden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att VänerEnergi AB, i samverkan med lokala fiberföreningar, ska ansvara för den totala fiberutbyggnaden utanför centralorten för att uppnå
det nationella bredbandsmålet.
2. Kommunfullmäktige ger VänerEnergi AB i uppdrag att från år 2015, utifrån stödreglerna i det nya Landsbygdsprogrammet eller på helt marknadsmässiga villkor, hantera
en fortsatt utbyggnad och förtätning av fibernätstrukturen.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska bjuda in representanter från kända
fiberföreningarna till ett seminarium den 21 maj om den fortsatta fibernätsutbyggnaden för
att nå det nationella bredbandsmålet. Vid mötet ska representanter från Länsstyrelsen och
Västra Götalandsregionen bjudas in till dialog hur de nya stödreglerna kan användas som ett
verktyg i den fortsatta utbyggnaden.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-03-25 kommunchefen i uppdrag upprätta förslag
samverkansavtal med VänerEnergi AB med syfte att bolaget ska vara kommunens kontakt
mot fiberföreningarna. Uppdraget skulle presenteras vid arbetsutskottets sammanträde
2015-04-22.
Mariestad och Töreboda kommuner genomför en gemensam satsning på fiberutbyggnad på
landsbygden under perioden 2013 – 2015, delvis med stöd från Västra Götalandsregionen.
Utbyggnaden sker genom att man bygger ut ett stamnät i kommunerna som sammankopplas med kommunernas stadsnät i Mariestad och Töreboda. Stamnätet sträcker sig genom
ovanstående kommuner med hög kapacitet och driftsäkerhet. Utmed de sträckor där fiberkablar förläggs etableras efter hand så kallade fiberanslutningspunkter där fiberföreningar
och företag kommer att ges möjlighet att ansluta mot stadsnätet. Valet av sträckor har förhandlats med VGR. Satsningen omfattar f.n. ca 15 miljoner kronor i de två kommunerna,
varav kommunerna själva bidrar med ca 8 miljoner kronor.
Den kommunala fibernätsutbyggnaden har upphandlats enligt gällande regelverk.
Mariestad och Töreboda kommuner har tecknat avtal med VänerEnergi AB som fått uppdraget att bygga ut stamnätet.
En intern utredning från våren 2014 (som tidigare redovisats) visar på behov av förtätning
av den uppbyggda fibernätstrukturen (förslag till en etapp 2), för att även kunna erbjuda
anslutningsmöjligheter för föreningar där bredbandskapaciteten är ytterst begränsad. Förslaget grundades till del på den IT-infrastrukturplan som togs fram inför den gemensamma
ansökan som gällde Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner (2010-11-01).
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Ett nära samarbete med olika fiberföreningar bör eftersträvas på främst kommunens landsbygd och med användande av möjliga samförläggningar med t.ex. el, med syfte att så långt
möjligt tillgodose invånarnas tillgång till fiberanslutning beaktande det nationella målet 2020.
Det nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020 förväntas kunna hantera stöd till bredbandsutbyggnad för främst föreningar fullt efter sommaren 2015. De föreslagna nya stödreglerna
öppnar för stödmöjligheter även för t.ex. kommuner, organisationer och företag. Det å sin
sida gör att även t.ex. VänerEnergi AB kan agera på motsvarande sätt som en förening utanför tätorter.
Underlag för beslut

Skrivelse av näringslivschef Mats Widhage 2015-04-16, Fiberutbyggnad på landsbygden
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Näringslivschef Mats Widhage)
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KS 2014/452

Ledarmaturer för gatubelysning i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna avsiktsförklaringen om utbyte
av äldre armaturer till LED-armaturer.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att teckna ett avtal med
VänerEnergi för tillhandahållande, drift och underhåll av LED-armaturer.
3. Utbytet av LED-armaturerna ska vara genomförda inom två år.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-03-25 kommunchefen i uppdrag upprätta ett
beslutsunderlag med syfte att påbörja utbytet till LED-belysning snarast och med målsättning att arbetet ska vara genomfört inom två år. Uppdraget skulle presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2015-04-22.
VänerEnergi AB äger sedan 1994 den kommunala gatubelysningsanläggningen i Mariestads
kommun. Drift, underhåll, förnyelse och kapitalkostnader har sedan dess reglerats enligt ett
särskilt upprättat avtal mellan Mariestads kommun och VänerEnergi. Från 2004 är anläggningen helt avskriven i VänerEnergis räkenskaper, vilket ger god möjlighet till förändring
och förbättring.
Gatubelysningen i Mariestads kommun består av cirka 6 500 ljuspunkter. Bland dessa finns
ett flertal olika typer av ljuspunkter, men merparten är av typen högtrycksnatrium, effektmässigt uppgående från 50 - 250 W, med ett snitt på 83 W.
Avsikten är att byta ut cirka 5 500 befintliga armaturer mot nya s.k. LED-armaturer (LjusEmitterande-Diod). Cirka 1 000 ljuspunkter av befintlig anläggning behöver inte bytas ut
eftersom där redan finns LED-armaturer (nya områden) eller lyktor med induktionslampor
enligt gestaltningsplan eller annan typ av specialbelysning.
Motiv till LED-belysning

Fördelen med LED-belysning är flera:
-

-

-

-

Avsevärt lägre energiförbrukning ger ekonomiska besparingar
Avsevärt lägre energiförbrukning ger miljövinster genom minskat elberoende
Avsevärt längre livslängd på ljuskällan (15-20 år) ger lägre underhållskostnader
Den lägre kostnaden och möjligheten till användning av spänningsdimmer ger möjlighet till upplysning nattetid.

Sammanfattningsvis kan sägas att en övergång till LED kommer att bli lönsam då vinsten
genom lägre kostnader för energi och underhåll överträffar investeringens kapitalkostnad
över dess livslängd.
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Avsiktsförklaring

Mariestads kommun och VänerEnergi AB överenskommer att snarast, inom en längsta period om två år, byta ut samtliga aktuella äldre armaturer, c:a 5 500, mot LED-armaturer.
VänerEnergi anskaffar armaturer och planerar utbytet tidsmässigt. VänerEnergi kommer att
utföra bytet i egen regi eller med inhyrda resurser. Mariestads kommun ersätter VänerEnergi
för tillhandahållandet av anläggningen genom årliga driftersättningar.
Denna avsiktförklaring träffas då det är nödvändigt att starta arbetet snarast möjligt. Avsiktsförklaringen kommer att ersättas med ett avtal så snart prisuppgifter, volymer mm blir
kända. Avtal om tillhandahållande, drift och underhåll över en 20-årsperiod ska träffas mellan parterna senast 2015-12-31.
Avtalets prissättning avseende drift, underhåll och kapitalkostnader skall baseras på
VänerEnergis egna kostnader för investeringen och tillhandahållande av drift och underhåll.
För den investering som krävs erhåller VänerEnergi kommunal borgen från Mariestads
kommun.
Underlag för beslut

Skrivelse av VD för VänerEnergi AB Rolf Åkesson 2015-04, Avsiktsförklaring om anskaffning av LED-armaturer för gatubelysning i Mariestads kommun
______________________________________________________
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Kommunchef Lars Arvidsson
VD för VänerEnergi AB Rolf Åkesson
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Extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott
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Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra ett extra sammanträde 2015-05-05
klockan 10.00, sammanträdesrum Torsö, för att träffa länsöverdirektören och diskutera generell hållning vid bebyggelse i strandnära lägen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-08-08 att bjuda in länsöverdirektören för
att diskutera generell hållning vid bebyggelse i strandnära lägen.
______________________________________________________
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Flyttat sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott
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Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att flytta sammanträdet från onsdagen den 3 juni
till tisdagen den 2 juni kl. 8.00–12.00 i sammanträdesrum Vänersalen.
Då kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott sammanträder kl. 13.15 utgår närings- och
utvecklingsfrågorna från arbetsutskottets dagordning.
Bakgrund

Arbetsutskottets ordförande Johan Abrahamsson (M) framför önskemål om att flytta arbetsutskottets sammanträde från onsdagen den 3 juni till tisdagen den 2 juni kl. 8.00–12.00 i
sammanträdesrum Vänersalen.
En konsekvens av flytten är att närings- och utvecklingsfrågorna utgår från arbetsutskottets
dagordning vi detta sammanträde.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage
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Revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-03-25 kommunchefen i uppdrag att upprätta
förslag till revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen. Uppdraget skulle presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2015-04-22.
Kommunchef Lars Arvidsson lämnade en lägesrapport från diskussionerna med bolagens
representanter.
______________________________________________________
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Rapporter
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Studiebesök – bostäder för äldre

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från studiebesök i Tibro den 16 april 2015 avseende
bostäder för äldre. Med vid studiebesöket var även Marianne Kjellquist (S), Rune Skogsberg
(C), Erik Randén samt representanter för Riksbyggen.
______________________________________________________

Handelsplats Mariestad

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från årsmöte med Handelsplats Mariestad den 15
april 2015. Med vid årsmötet var även Marianne Kjellquist (S).
______________________________________________________

Krisledningsgrupp

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från övning med krisledningsgruppen den 21 april i
Norrqvarn.
______________________________________________________

Regionalt folkhälsoråd

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från regionalt folkhälsoråd den 17 april 2015.
______________________________________________________

Leader nordöstra Skaraborg

Rune Skogsberg (C) informerade om att Leader nordöstra Skaraborg har tilldelats 58,5 miljoner för den kommande 5-års perioden.
______________________________________________________
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