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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 – 17.00

Rune Skogsberg (C)
Marianne Kjellquist (S)
Erik Ekblom (M)
Henrik Karlsson (-)
Anette Karlsson (M)
Göran Hellström (FP)
Ida Ekeroth (S)
Janne Jansson (S)
Nils Farken (MP)
Marie Engström Rosengren (V)
Björn Fagerlund (M)
Sandra Magnusson (M)
Björn Nilsson (S)
Anders Karlsson (C)

ordförande
2: e vice ordförande
§§ 117-128
ledamot
ledamot
ledamot
§§ 125, 132, del av 119
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare ej §§ del av 119, 125, 132
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare
ej §§ 117-128

Lars Arvidsson
Mats Widhage
Lotta Hjoberg
Maria Torp
Kristofer Svensson
Michael Nordin
Bo Theorén
Johan Bengtsson
Elisabeth Westberg
Malin Eriksson

kommunchef
näringslivschef
socialchef
kvalitetschef
samhällsbyggnadschef
VA-chef
fastighetschef
tf gatuchef
ekonom
sekreterare

Utses att justera

Marianne Kjellquist och Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

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

Paragrafer

§ 125
§ 119
§ 132
§§ 117-118
§ 117
§ 117
§ 117
§ 117

117 - 136

Malin Eriksson
Ordförande

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

Rune Skogsberg
Justerande

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

Marianne Kjellquist §§ 117-128

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ida Ekeroth §§ 129 - 136
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Kommunstyrelsen
Ks § 117

Information: Investeringsprojekt och underhållsåtgärder 2015 inom
verksamhet teknik
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Vid sammanträdet den 16 mars (Ks § 70/15) beslutade kommunstyrelsen att bjuda in teknisk chef, va-chef, fastighetschef, tf gatuchef samt verksamhetsekonom för att lämna en
redogörelse över samtliga planerade investeringsprojekt och större underhållsåtgärder under
2015.
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson, VA-chef Michael Nordin, tf gatuchef Johan
Bengtsson, fastighetschef Bo Theorén och ekonom Elisabeth Westberg informerar om
verksamheternas investeringsprojekt och underhållsåtgärder som pågår och de som är planerade att genomföras under år 2015.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
chef sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
va-chef Michael Nordin
fastighetschef Bo Theorén
tf gatuchef Johan Bengtsson
ekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 118

KS 2014/433

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att kompletteras med åtgärdsplan
som beskriver hur tekniska nämnden ska 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.
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog att kommunstyrelsen skulle notera informationen.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kompletteras
med åtgärdsplan som beskriver hur tekniska nämnden ska uppnå en budget i balans under
innevarande år.
Marianne Kjellquist (S) tillstyrker Skogsbergs (C) förslag.
Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
tekniska nämnden
ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
ekonomichef Maria Vaziri, chef sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 119

KS 2014/433

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

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

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

Expedieras till:
socialnämnden
ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 120

KS 2014/444

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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),(fastighetsförv. Magnus Persson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 121

KS 2010/68

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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
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Kommunstyrelsen
Ks § 122

KS 2015/137

Medborgarförslag om att utöka antalet parkeringsplatser vid
småbåtshamnen på nya Ekudden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar att den förslagna åtgärden, att anlägga fler parkeringsplatser vid
småbåtshamnen på nya Ekudden, är planerad och kommer att utföras under år 2015.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Bakgrund

Lars Norlin, Timmermansgränd 7 i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att det
ska anläggas fler parkeringsplatser vid småbåtshamnen på nya Ekudden. Ärendet överlämnades till chefen för sektor samhällsbyggnad för beredning.
Tekniska nämnden beslutade den 17 mars 2015-03-17 att slutföra återstående arbeten inom
”Ekudden Smedjehagen” inklusive att anlägga kompletterande parkeringsplatser öster om
kvarteret Livbåten vid Ekuddenhamnen. Åtgärderna kommer att utföras under år 2015.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslutet

Medborgarförslag från Lars Norlin om att det ska anläggas fler parkeringsplatser vid småbåtshamnen på nya Ekudden.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-04-13,
Medborgarförslag om att utöka antalet parkeringsplatser vid bostadsområdet nya Ekudden.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2015-03-17 § 62, Färdigställande av nya Ekudden
Smedjehagen i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Lars Norlin
chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 123

KS 2015/85

Motion om belyst vattenkonst i vattnet utanför Fisktorget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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
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Kommunstyrelsen
Ks § 124

KS 2015/179

Mariestad och ”Industriell förnyelse”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
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.
Marie Engström Rosengren (V), Marianne Kjellquist (S), Ida Ekertoh (S), Janne Jansson (S)
Björn Nilsson (S) och Nils Farken (MP) tillstyrker projektet men reserverar sig mot punkten
2 i kommunstyrelsens beslut till förmån för eget budgetförslag.
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:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 124 (forts).
______________________________________________________

-

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).
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;
-

Justerandes signatur

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.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 124 (forts)
______________________________________________________

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

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) och ordförande Rune Skogsberg (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag
till beslut.
Marie Engström Rosengren (V), Marianne Kjellquist (S), Ida Ekertoh (S), Janne Jansson (S)
Björn Nilsson (S) och Nils Farken (MP) tillstyrker projektet men reserverar sig mot arbetsutskottets förslag punkten 2 till förmån för eget budgetförslag.
Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

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

Expedieras till:
näringslivschef Mats Widhage
ekonomienhetschef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 125

KS 2013/234

Fiberutbyggnad på landsbyggden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till besult i kommunfullmäktige

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.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska bjuda in representanter från kända
fiberföreningar 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).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-11

Sida 13

Kommunstyrelsen
Ks § 125 (forts).
______________________________________________________

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M), Erik Ekblom (M), Henrik Karlsson (-), Anette Karlsson (M), Göran
Hellström (FP) och Morgan Forsberg (KD) tillstyrker arbetsutstkottets förslag till beslut.
Björn Nilsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras i avvaktan på seminariet med fiberförerningarna, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen den 21 maj.
Nils Farken (MP) och Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Nilssons (S) förslag.
Ordförande Rune Skogsberg (C) ställer arbetsutskottets förslag samt Nilssons (S) återremissyrkande under proposition och finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Omröstnings begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar JA. De ledamöter som vill återremittera ärendet röstar NEJ.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Hur respektive ledamot röstat framgår av
bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Ordförande Rune Skogsberg (C) tar därefter upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
Underlag för beslut

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

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Näringslivschef Mats Widhage)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-11
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Kommunstyrelsen
Ks § 126

KS 2015/159

Finansiering av kostnader för uthyrning av mobil scen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 000 kr från kommunstyrelsens medel till förfogande för att täcka de kostnader som uppstår i samband med uthyrning av scenen.
Bakgrund

Den 7 april beslutade kultur- och fritidsutskottet att under år 2016 köpa in en mobil scen.
Vidare beslutade utskottet att under 2015 hyra in en mobil scen vid behov. Fritidschef Tomas Ekström fick i samband med detta beslut i uppdrag att lämna förslag på regelverk för
uthyrning av den mobila scenen. I uppdraget ingick även att i regelverket inarbeta riktlinjer
för uthyrning av gradängerna på Jubileumsteatern.
Fritidschefen har tagit fram ett förslag till regelverk som innebär att Mariestads kommun
hyr in en scen för varje tillfälle från någon av de aktörer som finns på marknaden. Förslaget
utgår från den hyresoffert som lämnades från Allmusik i Skara i samband med att utskottet
beslöt att inte köpa in en mobil scen under innevarande år. Av de offerter på köp av mobil
scen som också innehöll hyrespriser var Allmusiks offert lägst.
Förslaget till regelverk är en modell där ingående parametrar givetvis kan ändras efter exempelvis graden av självfinansiering för användaren av scenen. Ansvaret för bokningen av
scenen föreslås skötas av teatersamordnaren. Faktureringen från Allmusik ställs direkt till
kommunen som i sin tur fakturera brukaren av scenen den subventionerade hyran.
Fritidschefens uppfattning är att gradängerna på Jubileumsteatern inte ska hyras/lånas ut.
Detta med tanke på slitage, säkerhet med mera. Riktlinjer för uthyrning av gradänger ingår
dock i regelverket enligt uppdrag.
Kultur- och fritidsutskottet beslutade på sammanträdet den 5 maj att anta fritidschefens
förslag till ”Regelverk för vidareuthyrning av mobil scen” med förändringen att gradängerna
på Jubileumsteatern inte ska ingå i regelverket. Utskottet beslutade även att uppdra åt kommunchefen att ytterligare utreda frågan om vem/vilka som ska administrera bokningen av
scenen.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2015-04-16, Uppdrag från kommunchefen: Förslag
på regelverk för uthyrning av mobil scen
Regelverk för vidareuthyrning av mobil scen och Jubileumsteaterns gradänger
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
ekonomienhetschef Jonas Eriksson
kulturchef Maria Henriksson
Jubileumsteatern (Folkparksföreningen)
fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsen
Ks § 127

KS 2015/72

Revidering av idrottspolitiskt program för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av det idrottspolitiska programmet för
Mariestads kommun.
Bakgrund

Det idrottspolitiska programmet antogs av kommunfullmäktige i januari 2012. Fritidschefen
har under våren 2015 arbetat fram ett förslag till revidering av programmet där vissa delar är
uppdaterade för att bättra anpassas till kommunens idrottsverksamhet idag. En del språkliga
förbättringar är även gjorda och avsnittet om folkhälsa har utvidgats och blivit mer omfattande och innefattar tydliga avsiktsförklaringar.
Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2015-02-17 att remittera förslaget till revidering av
programmet till samtliga partigrupper för yttrande innan beslut i kommunfullmäktige. Remissrundan är genomförd och inga förslag eller yttranden har inkommit, vilket innebär att
det ursprungliga förslaget till revidering går vidare för beslut.
Syftet med det idrottspolitiska programmet är att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och idrottsrörelsen för att stärka och utveckla idrottsverksamheten för barn
och ungdomar. En grundläggande förutsättning för samarbetet är att idrottens verksamhet
bedrivs i enlighet med Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”.
Av det reviderade förslaget till idrottspolitiskt program framgår tydligt att Mariestads kommun prioriterar barn- och ungdomsidrott.
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp kultur- och fritidsutstskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2015-04-24, Reviderat idrottspolitiskt program
Förslag till reviderat idrottspolitiskt program för Mariestads kommun
Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun antaget av KF 2012-01-30
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till: (fritidschef Tomas Ekström) (Idrottsalliansen)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 128

KS 2012/294

Försäljning av Björkgården (fastigheten Alen 3)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till överlåtelseavtal med Björkgården Mariestad AB (556728-9375) i vilket kommunen säljer Björkgården, fastigheten Alen 3, till bolaget. Den totala köpeskillingen uppgår till 18 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att genomföra de åtgärder som beskrivs i Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun. Bland de listade åtgärderna fanns försäljning av Björkgården.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att genomföra de åtgärder som beskrivs i Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun. Bland de listade åtgärderna fanns försäljning av Björkgården.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-10-11 kommunchefen i uppdrag att upprätta ett
förslag till avtal för en försäljning av Alen 3.
Mariestads kommun (kostenheten och sektor stöd och omsorg) hyr idag lokaler i Björkgården med en internhyra om 790 tkr. Enligt upprättat förslag till hyresavtal uppgår den nya
hyran till 925 tkr.
Efter genomomförd försäljning kommer även behov av administration för lägenheterna att
upphöra, en vaktmästartjänst om 50 procent kommer på sikt att kunna tas bort och behovet
av städning kommer att minska. Detta är totalt en besparing om ca 270 tkr.
Under år 2014 visar resultatet för Björkgården ett underskott om 400 tkr för fastighetsavdelningen, denna siffra är historiskt låg då underhållet har dragits ner under den tid som fastigheten varit överförd till kommunens avvecklingsfastigheter.
Det bokförda värdet för fastigheten kommer vid en försäljning att uppgå till ca 16,6 miljoner kronor.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsen
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt mark- och exploateringschef Erik
Randén 2015-03-27, Försäljning av Alen 3 (Björkgården).
Förslag till köpeavtal daterat 2015-04-01.
______________________________________________________

Expedieras till:
mark- och exploateringschef Erik Randén
ekonomichef Maria Vaziri
ekonomienhetschef Jonas Eriksson
fastighetschef Bo Theorén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 129

KS 2015/146

Folkhälsoavtal mellan Mariestads kommun och östra hälso- och
sjukvårdsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga befintligt avtal om lokalt folkhälsoarbete med östra
hälso- och sjukvårdsnämnden med två år, 2016-2017.
Bakgrund

Ramarna för samverkan i det lokala folkhälsoarbetet mellan Mariestads kommun och Västra
Götalandsregionens östra hälso- och sjukvårdsnämnd styrs av ett avtal för åren 2012-2015
Syftet med folkhälsoavtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god och jämlik
hälsa i befolkningen. För att uppnå detta ska parterna gemensamt bedriva ett långsiktigt
folkhälsoarbete på strategisk nivå. Arbetet avser i första hand hälsofrämjande insatser.
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden vill fortsätta att utveckla det goda samarbetet som finns
med Mariestads kommun och föreslår därför att befintligt folkhälsoavtal förlängs med två år.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson.
Befintligt avtal om lokalt folkhälsoarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg och Mariestads kommun 2012-2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Västra Götalandsregionen, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
chefen för sektor ledning Maria Vaziri
folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2015/66

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöterna i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Bakgrund

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med lagen
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är kommunerna
Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra
Götalandsregionen.
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2014. Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tilllämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Årsredovisning – Verksamhetsberättelse 2014 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsberättelse för år 2014 avseende samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsrapport 2014 års granskning av årsredovisning och intern kontroll, Samordningsförbundet i Norra Skaraborg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till: (Samordningsförbundet Norra Skaraborg)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 131

KS 2015/88

Yttrande över Boverkets rapport ”Genomförande av hissdirektiv i
svensk rätt”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun har inget att erinra mot Boverkets rapport ”Genomförande av hissdirektiv i svensk rätt”.
Bakgrund

Boverket har, på regeringens uppdrag, upprättat rapporten (2015:2) ”Genomförande av
hissdirektiv i svensk rätt”. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över rapporten. Remissen har överlämnats till verksamhet miljö- och bygg för beredning.
Verksamhet miljö- och bygg har inget att erinra mot Boverkets rapport ”Genomförande av
hissdirektiv i svensk rätt”.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen i Boverkets rapport 2015:2 Genomförande av hissdirektiv i svensk rätt.
Skrivelse upprättad av Enhetschefen vid byggavdelningen Malin Bengtsson 2015-04-22,
Remissyttrande – Remiss om Boverkets rapport 2015:2 - Genomförande av hissdirektiv i
svensk rätt.
______________________________________________________

Expedieras till:
regeringskansliet, Näringsdepartementet
enhetschefen vid byggavdelningen Malin Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 132

KS 2014/50

Uppföljning av nämndernas mål efter prognos 1 år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan ”Hur kan nämnden/styrelsen bidra
till förverkligandet av visionen?” Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem mål som
har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så
att det säkerställs att det finns resurser att genomföra de beslutade målen. Målen följs också
upp i samband med budgetuppföljningen, det vill säga i samband med prognosarbetet samt
i delårsrapport och årsbokslut.
Kvalitetschef Maria Torp informerar om uppföljningen av målen på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av kvalitetschef Maria Torp 2015-04-27, Prognos 1 nämndernas mål 2015
Nämndernas underlag inför prognos 1.
______________________________________________________

Expedieras till:
kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2015/185

Fördelningsmodell för den statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till ny fördelningsmodell Fördelningsmodell för den statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden.
Mariestads kommun avsätter 478 tkr till Samordningsförbundet Norra Skaraborg år 2016,
vilket innebär en ökning med 73 tkr från år 2015.
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga deltagande myndigheter i Samordningsförbundet Norra Skaraborg ställer sig positiva till den nya fördelningsmodellen.
Bakgrund

Den 30 januari tog Försäkringskassan beslut om en ny modell för fördelning av medel till
samordningsförbunden. Syftet är att få transparens i medelstilldelningen samt att modellen
ska ge samordningsförbunden möjlighet att få medelstilldelning efter samma parametrar.
Modellen gäller från och med medelstilldelningen för år 2016 och ansluter till det förslag
som har varit ute på remiss till samordningsförbunden och Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Nationella rådet för finansiell samordning, där parterna inom Finsam ingår, står bakom modellen som innebär följande;
-

Grundtilldelning (preciserad till 400 tkr för 2016)

-

Parametrarna försörjningsmått (75 procent) och invånarantal (25 procent)

-

Eget kapital utöver belopp enligt beräkningsmodellen trappan påverkar

-

Spärr för minskad tilldelning för 2016 och 2017 (ses över inför 2018)

Utifrån befolkningsunderlaget och storleken på offentlig försörjning i norra Skaraborg ger
den nya modellen möjlig statlig ökning på 244 tkr år 2016 för Samordningsförbundet Norra
Skaraborg. (2015 var statlig tilldelning 1350 tkr, 2016 är det möjligt att tilldelningen blir
1594 tkr). Tilldelningen förutsätter att kommuner och VGR bidrar med motsvarande
summa tillsammans.
Den nya modellen innebär följande förändringar:
Mariestads kommun
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
VGR
AF/FK
Summa
Justerandes signatur

2015
405 tkr
169 tkr
101 tkr
675 tkr
1350 tkr
2700 tkr

2016
478 tkr
199,5 tkr
119,5 tkr
797 tkr
1594 tkr
3188 tkr
Utdragsbestyrkande

Ökning
73 tkr (*43 tkr)
30,5 tkr (*18 tkr)
18,5 tkr(* 11 tkr)
122 tkr
244 tkr
488 tkr

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsen
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Kommunerna valde 2011, då den statliga tilldelningen minskade med 200 tkr, att bibehålla
sin tilldelning (sammantaget 50 tkr/år för MTG-kommunerna tillsammans), vilket i realiteten betyder att för kommunerna är inte ökningen 122 tkr utan 72 tkr tillsammans.
Försäkringskassan måste ha svar från kommunerna och VGR senast den 18 maj. Om svar
ej inkommit tolkar samordningsförbundet det som ett jakande.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förbundschefen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg Annica
Gustavsson, Fördelningsmodell för den statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Annica Gustavsson, Samordningsförbundet Norra Skaraborg
chefen för sektor ledning Lotta Hjoberg
AME-chef Ulrika Lindahl
ekonomienhetschef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-11

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 134

KS 2011/190

Yttrande till Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen angående inkomna överklaganden gällande detaljplan för Tjörnudden
Norra och Tjörnudden Södra, Brommösund
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, angående inkomna överklaganden gällande detaljplan för Tjörnudden Norra och Tjörnudden Södra, Brommösund i enlighet med upprättat förslag.
Bakgrund

Planernas främsta syfte är landsbygdsutveckling genom att möjliggöra avstyckning av
tomtmark för bostadsbebyggelse. Planerna antogs i kommunfullmäktige den 29 september
2014 (§123 och §124). Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som den 15 januari 2015 avslog samtliga överklaganden.
Länsstyrelsens beslut har sedan överklagats till Mark-och miljödomstolen och kommunen
har nu givits möjlighet till att yttra sig över inkomna överklaganden. Kommunen är även
kallad till sammanträde och syn på plats genom en behörig ställföreträdare.
Stadsjuristen har i samråd med stadsplaneavdelningen tagit fram förslag till yttrande i målet.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2015-05-05, Yttrande till Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen ang. inkomna
överklaganden gällande detaljplan för Tjörnudden Norra och Tjörnudden Södra, Brommösund.
Förslag till yttrande ”Målet Skaraborgs Naturskyddsförening mfl ./. Mariestads kommun
om detljaplaner för Tjörnudden Norra och Tjörnudden Södra, Brommösund, Mariestads
kommun, P 457-15” upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik och stadsjurist Rolf
Sjöström 2015-05-08
______________________________________________________

Expedieras till:
Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik
planarkitekt Maria Nilsson
stadsjurist Rolf Sjöström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-11

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 135

Val av ombud och ersättare till West Sweden (föreningsstämma)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer Johan Abrahamsson (M) till ombud i West Sweden och Marianne
Kjellquist (S) till ersättare.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare till West Swedens föreningsstämma.
Stämman hålls på Regionens Hus i Göteborg den 1 juni 2015.
Behandling på sammanträdet

Nils Farken (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska utse Johan Abrahamsson (M) till ombud
och Marianne Kjellquist till ersättare i West Sweden.
Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp Farkens (MP) förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
______________________________________________________

Expedieras till:
West Sweden, Mari-Louise Wernersson
Johan Abrahmsson
Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-11

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 136

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 8 aprpil 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från den 22 april 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Protokoll från den 26 mars 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Skarborgs kommunalförbund

Protokoll från fullmäktige den 24 april 2015 anmäls och läggs till handlingarna..
______________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från den 8 april 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Vänerns vattenvårdsförbund

Protokoll från årsmöte den 26 mars 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Delegationsbeslut - Färdtjänst

Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst för mars 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Delegationsbeslut – Lotterilagen

Beslut om tillstånd till lotteri till Björsäters IF och Odensåkers hembygdsförening anmäls
och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Delegationsbeslut – stadsjuristen

Yttrande över ansökan om kameraövervakning anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-11

Sida 28

Kommunstyrelsen
Bilaga 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Omröstning § 125

Namn och parti

JA

Rune Skogsberg (C)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Erik Ekblom (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Morgan Forsberg KD)

X

Göran Hellström (FP)

X

NEJ

Marianne Kjellquist (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Janne Jansson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Nils Farken (MP)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

SUMMA:

Justerandes signatur

7 JA

6 NEJ

Utdragsbestyrkande

AVSTÅR

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-05-11

Anslagsdatum

2015-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-06-13

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

