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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 117

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Skrivelse från Bert van Zutpen 2015-03-09. I skrivelsen kritiseras beslutet i kommunfullmäktige att tillstyrka en vindkraftetablering i västra Kinneskogen. (KS 2011/330)
2. Skrivelse från styrelsen för Värmland Västergötlands Seglarförbund. Skrivelse till Trafikkontoret Göteborgs kommun angående ny Göta älvbro.(KS 2014/364)
3. Gullspångs kommun, kommunstyrelsen. Beslut att höja timavgiften i taxa för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken till 680 kr.
4. Konsumentverket, Sveriges Kommuner och Landsting. Skrivelse, Kommunernas konsumentvägledning nödvändig för ett bra konsumentstöd. (KS 2015/122)
5. Västra Götalandsregionen, Västfastigheter. Svar med anledning av inbjudan till fastighetsnämndens presidium för att diskutera regionens lokaler och verksamhet i Mariestad. (KS 2015/56).
6. Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet. Skrivelse till kommunerna i
Västra Götaland avseende Sverigeförhandlingen (KS 2015/124)
7. Regionchefen för Skatteverket. Information om att Skatteverket ska flytta verksamheten i Mariestad till Skövde. (KS 2015/129)
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 118

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Göteborgs stad m.fl. Inbjudan till presentation av två
Göteborgsstudier om Cannabis den 29 maj 2015 i Göteborg.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 119

Möte med tekniska nämndens presidium
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in tekniska nämndens presidium till arbetsutskottets sammanträden 2015-05-27, 2015-09-23 samt 2015-11-25 mellan klockan 8.00
och 9.00.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunchefen i uppdrag att inrätta ett forum
för kommunikation mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska nämndens presidium.
Kommunchefen har bjudit in tekniska nämndens presidium samt t.f. tekniska chefen till
arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Nämndsekreterare Ewa Sallova
T.f. tekniska chefen Kristofer Svensson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 120

Bolagsdag med VänerEnergi AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in presidiet för VänerEnergi AB samt berörda
tjänstemän till bolagsdag. Vid mötet diskuterades bl.a.
LED-belysning i Mariestad
VD för VänerEnergi AB Rolf Åkesson lämnar en lägesbeskrivning av aktuella frågeställningar om LED-belysning. Diskussion har förts inom bolaget under vilken tidsperiod som
bytet till LED-belysning ska ske, två, tre alternativt fyra år.
Arbetsutskottet framför uppfattningen att byte till LED-belysning ska ske snarast. Det finns
även önskemål om att Töreboda och Gullspångs kommuner ska tillfrågas om de är intresserade att samverka i detta arbete.
Kommunväxeln hos VänerEnergi AB
Rolf Åkesson informerar om att kvaliteten på kommunens svarstjänst som drivs av VänerEnergi förbättras kontinuerligt. Driftmöten kommer att påbörjas i april månad.
Utbyggnad av laddningsstationer för bilar. avstämning
Rolf Åkesson informerar om att det inte har hänt något sedan senaste bolagsdagen. Tekniska förvaltningen arbetar med frågan.
Avstämning KKAB, provdrift av ny panna
Rolf Åkesson informerar om att den nya fastbränslepannan har varit i drift sedan december
2014. Provdrift och prestandaprov har utförts. Pannleverantören kommer inte att klara alla
kontrakterade emmisionsvärden. Förhandlingar om övertagande återstår.
Fortsatt fiber-/bredbandsutbyggnad
Rolf Åkesson informerar om att Töreboda har erbjudit bolaget att köpa kommunens bredbandsnät för 3 000 tkr. Åkesson visade en översikt över aktuell och planerad fiber/bredbandsutbyggnad.
Johan Abrahamsson (M) framförde uppfattningen att bolaget ska överta kommunens roll
som kontakt med regionen och fiberföreningarna. Samtliga kommuninvånare ska erbjudas
fiber/bredband och bolaget ska vara ansvarig för detta.
Diskussion fördes om den fortsatta fiber-/bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 120 (forts.)
______________________________________________________

Ägardirektiv
Johan Abrahamsson (M) informerar om att det kommer att genomföras en översyn av bolagens ägardirektiv med anledning av att det är en ny mandatperiod.
Elhandel i Skaraborg
Rolf Åkesson informerade kortfattat om förutsättningarna för Elhandel Skaraborg.
Upphandling av Fortums ledningsnät
Rolf Åkesson informerade kortfattat om Fortums elnät har sålts för 60,5 miljarder till ett
konsortium bestående av fyra företag.
Ekonomi
Diskussion fördes om bolagets ekonomi och hur den redovisas för kommunfullmäktige.
Underlag för beslut

Muntlig information/diskussion på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
VD VänerEnergi AB Rolf Åkesson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 121

KS 2015/90

Inriktning för kommunstyrelsens verksamhet och budget för år
2016, plan för åren 2017 och 2018
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Chefen för sektor ledning, tillika ekonomichef, Maria Vaziri samt ekonomienhetschef Jonas
Eriksson diskuterar kommunstyrelsens verksamhet med anledning av styrelsens budget för
år 2016 samt plan för åren 2017 och 2018.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor ledning Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 122

KS 2015/112

Resursbudgetmodellen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2015 innefattade även dokumentet resursbudgetmodell 2.0 för Mariestads kommun. Detta dokument innefattar bl.a. strategiska inköp för att förändra kommunens sätt att arbeta med och genomföra inköp, arbetet med
entreprenad och upphandlingar samt insatser för utveckling av arbetsmiljö, hälsa, chefs- och
ledarskap och medarbetarskap.
Redovisningschef Lars Bergqvist samt personalchef Stefan Wallenå informerar om pågående arbete med resursbudgetmodellen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-03-24, Resursbudgetmodell.
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-03-19, strategiska inköp.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2015-03-02, Resursbudgetering och insatser avseende utveckling av arbetsmiljö, hälsa,
chefs- och ledarskap, medarbetarskap samt ”arbetstidsförvaltning.
______________________________________________________

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 123

KS 2015/53

Kommunstyrelsens mål för år 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 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.
Kommunstyrelsen har att formulera fem mål för år 2016.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2015-03-03, KS mål 2016.
Förslag på målområden framtagna efter budgetmöte 2015-02-09.
______________________________________________________

Expedieras till
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 124

KS 2014/423

Bildande av kommunalförbund för kommunens avfallsverksamhet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att inte arbeta vidare med att bilda ett kommunalförbund
enligt upprättat förslag och underlag.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna till ett framtida sammarbete med Avfall Östra Skaraborg.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2014-06-02 avfallsnämnden i uppdrag att upprätta ett fullständigt
underlag för att bilda ett kommunalförbund för hela avfallshanteringen tillsammans med
kommunerna Lidköping, Götene, Gullspång och Mariestad. I uppdraget skulle avfallsnämnden även vara öppen för ytterligare fler intresserade kommuner att delta i samarbetet.
Kommunerna Lidköping, Götene, Gullspång och Mariestad har med hjälp av Miljö och avfallsbyrån tagit fram ett fullständigt underlag för bildandet av ett kommunalförbund. Slutrapporten presenterar avfallsverksamheternas framtida utmaningar och de fördelar en samverkan i kommunalförbund kan ge.
Avfallsverksamhetens komplexitet och införandet av insamling av matavfall har varit grunden i diskussionerna om att inleda ett mera formaliserat samarbete mellan kommunerna. Det
visade sig vid gemensamma träffar att kommunerna ligger i fas och står inför samma frågeställningar. Att då hitta samarbetsformer för att lösa uppgifterna framstod som effektivt och
resursbevarande. Kommunerna tog först fram en rapport om vilka samarbetsformer som
lämpar sig bäst vid olika förutsättningar. Den rapporten förordade entydigt ett kommunalförbund för avfallsverksamheten och utifrån den tog kommunstyrelsen beslutet att gå vidare
med att upprätta ett fullständigt underlag för bildandet av ett kommunalförbund.
I arbetet har förtroendevalda och tjänstemän från kommunerna ingått i styrgrupp respektive projektgrupp med regelbundna möten under hösten 2014. Dåvarande ledamöter från
avfallsnämnden deltog i styrgruppens arbete och var positiva till de resultat som redovisas i
rapporten.
Områden som insamling, behandling, information, avfallsföreskrifter, taxa, upphandlingar
och kundtjänst lämpar sig väl att samarbeta kring och möjliggör en högre kvalitet och service till invånarna. Ett större befolkningsunderlag och möjlighet att nyttja gemensamma anläggningar och fordon gynnar miljöarbete och teknikutveckling samt den ekonomiska utvecklingen av renhållningstaxan.
Avfallsnämnden beslutade 2015-03-17 att föreslå att kommunstyrelsen ställer sig positiv till
det upprättade underlaget och ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med avfallschefen fortsätta diskussionen med de övriga kommunerna i syfte att vidare utreda förutsättningarna inrätta ett kommunalförbund.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 124 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avdelningschef avfall Annika Kjellkvist 2015-03-05, Redovisning av
uppdrag KS 2014/231, Bildande av kommunalförbund för kommunens avfallsverksamhet.
Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2015-03-17 § 11, Bildande av kommunalförbund för
kommunens avfallsverksamhet.
Miljö- och avfallsbyrån, Slutrapport Västra Skaraborgs återvinnare, upprättad 19 december
2014.
Miljö- och avfallsbyrån, Avfallssamverkan, Delutredning omfattning av verksamheten, upprättad 19 december 2014.
Miljö- och avfallsbyrån, Utredning samverkansformer, upprättad 15 april 2014.
Miljö- och avfallsbyrån, Regional avfallssamverkan för hållbar utveckling, upprättad 201411-12.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Avfallsnämnden, Avfallschef Annika Kjellkvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 125

Återrapportering av uppdrag:
Miljökonsekvenser av f.d. industrimark vid Sundet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-02-18 kommunchefen i uppdrag att redovisa
miljösituationen vid Sundet med anledning av tidigare industriverksamhet på området.
Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén, exploateringschef Erik Randén samt miljö- och hälsoskyddsingenjör Ida Roos återrapporterar uppdraget på arbetsutskottets sammanträde
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 126

KS 2014/72

Åtgärdande av vatten och befintlig stallbyggnad samt nybyggnation
på Brunnsbergs ridanläggning samt igångsättningstillstånd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet och ger kommunchefen i
uppdrag att begära in anbud för att fastställa projektkostnaden för en om- och tillbyggnad
av Brunnsbergs ridskola.
Bakgrund

Det finns en politisk vilja att tillmötesgå ridklubbens önskemål att bygga servering med kök
samt omklädningsrum för besökande. Befintligt kontor och klubbhus skall rivas eller säljas
till ridklubben och då avgår drift- och underhållsåtagande helt från kommunen för dessa
byggnader. Nybyggnationen skall göras som en partneringupphandling.
På Brunnsbergs ridanläggning har det funnits klagomål på vattenkvaliten i många år. Försök
med filter samt att borra ny brunn har inte hjälpt och vattnet klassas idag som otjänligt. Fastighetsavdelningen har i samarbete med VA-avdelningen upprättat ett förslag till lösning
genom att ansluta till kommunens ledningsnät. När servering och omklädning för besökande har byggts medför det att anläggningen inte längre kan ses som en enskild brunn,
detta medför att vattnet måste åtgärdas.
Den bärande takkonstruktionen på befintlig stallbyggnad har kapats av den tidigare ägaren.
Enligt rapport från konstruktör uppvisar befintlig bjälklagskonstruktion sådana skador att
bjälklaget måste bytas inom en snar framtid. Den nya djurskyddslagen och Jordbruksverkets
föreskrifter gör att bjälklaget i den östra delen måste höjas.
Med den aktuella takhöjden kan endast hästar med en mankhöjd på ca 150 cm tas in. Inom
verksamheten förekommer hästar med större mankhöjd. Även boxbredden och storleken är
för liten enligt Jordbruksverkets föreskrifter.
Tekniska nämnden beslutade 2015-03-17 att föreslå kommunstyrelsen att anslå 10,2 mkr för
att: Bygga servering och kök, samt omklädningsrum för besökande, ca 8 mkr Ansluta fastigheten till kommunens VA-nät, ca 1,3 mkr Förstärka kapade takstolar och höja bjälklaget,
ca 0,9 mkr. Byggnation av servering och kök, samt omklädningsrum för besökande, ca 8
mkr samt förstärkning av kapade takstolar och höja bjälklaget, ca 0,9 mkr kommer att bli
föremål för partnering.
Tekniska nämnden anhåller om finansiering och igångsättningstillstånd hos kommunstyrelsen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén samt projektledare Ulf Johansson 201502-25, Åtgärdande av vatten och befintlig stallbyggnad samt nybyggnation på Brunnsbergs
ridanläggning i Mariestad.
Justerandes signatur
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Expedieras till:
Fastighetschef Bo Theorén
Projektledare Ulf Johansson
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 127

KS 2014/352

Återrapportering av kostnad för att renovera och
tillgänglighetsanpassa Rotundan på Karlsholme
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att utöka tekniska nämndens investeringsbudget med 4 000
tkr. för att påbörja en renovering av Rotundan i Mariestad enligt upprättat förslag.
Bakgrund

Kommunstyrelserna arbetsutskott gav 2014-10-22 kommunchefen i uppdrag att kostnadsberäkna en renovering och tillgänglighetsanpassning av rotundan. Uppdraget överlämnades
till verksamhet teknik för beredning.
Rotundan på Karlsholme har ett eftersatt underhåll. Inga underhållsåtgärder har genomförts
under lång tid, delvis beroende på att diskussioner har förts om rivning i samband med tillbyggnaden och renoveringen av Jubileumsteatern.
Investeringsvolymen ska enligt muntligt direktiv i detta skede uppgå till högst 4 000 tkr.
För att kunna bruka och förvalta denna byggnad bör i första hand klimatskalet förbättras,
det vill säga ytterväggar och tak. I klimatskalet ingår även fönster och ytterdörrar, samt en
omdränering och tillgänglighetsanpassning av huset. I ett senare skede bör det direktverkande elvärmesystemet bytas ut till fjärrvärme. Ventilationssystemet bytas ut i sin helhet och
ytskikten åtgärdas.
Rotundans konstruktion är en riskkonstruktion med sättningar i grundläggningen och med
fara för att rördragningar etc. är skadade.
Kalkylen bygger på okulära iakttagelser och har således stor osäkerhet. Innan igångsättning
kommer expertis att anlitas för att verifiera lämnade uppgifter.
Tekniska nämnden beslutade 2015-03-17 att föreslå kommunfullmäktige i Mariestad besluta
bevilja 4 miljoner kronor för att påbörja renovering av Rotundan i Mariestad.
Tekniska nämnden konstaterar att den åtgärd som kommunstyrelsen beställt endast är en
enklare skalrenovering. Fortsatt renovering kommer kräva ytterligare anslag och utredning.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén samt byggprojektledare Thomas Johansson 2015-01-07, Investeringsmedel avseende Rotundans renovering i Mariestad.
Uppskattad kostnadsberäkning för renovering av Rotundan.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Fastighetschef Bo Theorén, Byggprojektledare Thomas Johansson, Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)
Justerandes signatur
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Ksau § 128

KS 2014/178

Begäran om utökad driftbudget med anledning av renovering av
Rotundan, Karlsholme
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte utöka tekniska nämndens driftbudget. Tekniska nämnden uppmanas att finansiera driftkostnaderna inom befintlig budgetram.
Bakgrund

I samband med projekteringen för om- och tillbyggnaden av Jubileumsteatern var förutsättningarna att Rotundan skulle rivas efter färdigställandet av Jubileumsteatern. Fastighetsavdelningen gjorde då beräkningar av energiförbrukningen för Jubileumsteatern. Med ny teknik och nytt energiskal, men med en energikrävande restaurang och året-runt-drift bedömdes att Jubileumsteatern skulle kräva mer energi än Rotundan. Bedömningen var en fördyring med ca 150 tkr årligen. Den summan begärdes även i ett separat beslutsunderlag. Sammanfattningsvis skulle Rotundans energibudget överföras till Jubileumsteaterns energibudget, med ett tillägg om 150 tkr.
Konsekvensen av att Rotundan inte skall rivas är att energikostnaden är densamma som
tidigare för Rotundan. Dessutom har tillkommande energikostnader för Jubileumsteatern.
Värmekostnaderna uppskattas av VänerEnergi AB till ca 100 tkr årligen. Elkostnaden bedöms till ca 200 tkr, beroende på omfattningen av verksamheten och restaurangrörelsen. I
dagsläget vet inte den nya restaurangägaren hur öppettiderna kommer att vara i framtiden.
Summan av totala energikostnaderna för Jubileumsteatern uppgår till ca 300 tkr årligen.
Tekniska nämnden beslutade 2015-03-17 att föreslå kommunstyrelsen att utöka driftbudgen
för Karlsholme med 300 tkr årligen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén 2015-02-26, Jubileumsteaterns driftkostnader, efter beslut om att inte riva Rotundan.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Fastighetschef Bo Theorén)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 129

KS 2014/30

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner år 2014 samt
kommunstyrelsens aktivitetsplan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
Bakgrund

Kommunstyrelsen fastställde 2014-05-07 en internkontrollplan med tillhörande aktivitetsplan för år 2014. Den interna kontrollen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att säkerställa att kommunfullmäktiges mål uppfylls.
Avdelning ledning- och verksamhetsstöd har sammanställt en uppföljning av internkontrollen år 2014 för samtliga verksamheter samt tillhörande aktivitetsplan. Resultatet från uppföljningen av nämndernas internkontrollplaner år 2014 tyder på en relativt god intern kontroll i kommunen men att möjligheten till förbättringar hos vissa verksamheter finns. Flertalet av uppdragen i kommunstyrelsens aktivitetsplan år 2014 är nu genomförda eller under
pågående arbete.
Controller Håcan Lundqvist informerar om utfallet av uppföljningen på arbetsutskottets
sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Controller Håcan Lundqvist 2015-03-10, Uppföljning av nämndernas
internkontrollplaner 2014 - med tillhörande aktivitetsplan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mariestads kommuns revisorer
Chef sektor ledning/Maria Vaziri
Controller/Håcan Lundqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 130

KS 2015/115

Placering av bodar för uthyrning i inre hamnen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om placering av bodar längs kajen i inre
hamnen enligt bifogad karta.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillsätta en etableringsgrupp bestående av kommunstyrelsens samt Mariehus AB:s presidium samt berörda tjänstemän för att genomföra etableringar enligt upprättat förslag.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med
VD för Mariehus AB, upprätta en finansieringslösning för investering och drift.
Bakgrund

Idag finns fyra temporära bodar placerade längs kajen i inre hamnen. De är alla av olika utseende och karaktär. Bodarna ägs av olika entreprenörer som, via en årsvis särskild överenskommelse med Mariestads kommun, kan bedriva säsongsverksamhet mellan april och september. I bodarna sker försäljning av livsmedel i olika former. Bodarna tillkom för att skapa
liv och rörelse i inre hamnen efter att den stora silon revs. Konceptet med bodar i hamnen
har bidragit till att hamnlivet successivt har tilltagit, främst sommartid.
Området där bodarna är placerade idag utgörs av kvartersmark och där finns en byggrätt
som bland annat tillåter restaurang- och bryggeriverksamhet. Strax norr om detta område
ligger ytterligare en detaljplanerad yta för bostäder och restaurang-/hotellverksamhet.
En gynnsam utveckling av området kring inre hamnen är av betydelse för stadskärnan och
Mariestad som sjöstad. Etableringen av bodar med försäljning av olika livsmedel har varit
framgångsrik och därför föreslås ett mer permanent koncept.
Konceptet innefattar minst fyra, men upp till storleksordningen sju bodar, där möjlighet
finns att sammankoppla bodarna och på så sätt uppnå dubbla ytan. Bodarna kan öppnas på
ett sinnrikt sätt så att öppningen utgör ett väderskydd. De rödmålade bodarna anknyter till
bebyggelsetraditionen och är av permanent karaktär men är möjliga att flytta om särskilt behov skulle uppstå.
Underlag för beslut

Karta över inre hamnen med förslag till placering av bodar m.m.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 131

KS 2015/32

Regler för anställdas deltagande i kurser, konferenser, utbildningar
eller motsvarande
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa regler för kurser, konferenser, utbildningar och
motsvarande för anställda i Mariestads kommun i enlighet med personalchefens förslag.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-01-21 kommunchefen i uppdrag att ta fram ett
förslag till riktlinjer för kommunanställdas deltagande i kurser, konferenser och utbildningar. Uppdraget överlämnades till personalchef Stefan Wallenå för beredning.
Personalchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om regler för kurser, konferenser,
utbildningar och motsvarande enligt följande:
Anställdas deltagande i kurser, konferenser, utbildningar och mostavarande beslutas av aktuell verksamhetschef enligt regler för beslut med stöd av delegation och/eller verkställighet.
Syftet med deltagande i kurs, konferens, utbildning eller motsvarande måste ha anknytning
till verksamheten och medarbetarens nuvarande eller kommande uppdrag. Det kan gälla att
underhålla och/eller tillföra verksamheten kunskaper och erfarenheter som bedöms nödvändiga för verksamhetens drift och utveckling. Det kan även ske som ett led i eller i samband med eventuellt byte av eller tillförande av nya och/eller mer kvalificerade uppgifter.
I största möjliga utsträckning ska kurser, konferenser, utbildningar och mostavarande planeras inför respektive verksamhetsår/period etc.
När kursen/konferensen/utbildningen har genomförts ska den anställde återrapportera
muntligt eller skriftligt till verksamheten/berörd chef. Rapporteringen ska innefatta en kort
sammanfattning.
Resor
Resa till kurs, konferens eller utbildning, ska ske enligt kommunens riktlinjer för resor och
transporter.
IT-hjälpmedel bör ersätta den fysiska resan där det är möjligt, till exempel webbkonferenser.
Bokning av biljetter och logi
Bokning av biljetter och logi med anledning av deltagande i kurs, konferens, utbildning och
liknande ska göras i enlighet med gällande rutiner samt inom ramen för upphandlade avtal
där sådana finns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 131 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Förslag till Regler för kurser och konferenser för anställda i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Personalchef Stefan Wallenå)
(Samtliga sektor- och verksamhetschefer)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 132

KS 2015/41

Medborgarförslag om ny sträckning av lokalbusslinje 1,
Bråten - Grangärdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Yngve Erngren, Strandvägen 31 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit en ny
sträckning av lokalbusslinje 1. Förslaget innebär att bussen, som idag vänder vid slutstationen på Grangärdet, istället fortsätter ner till centrum via Sandbäcksvägen och Drottninggatan. Medborgarförslaget har överlämnats till sektor samhällsbyggnad, trafiksamordnaren, för
beredning.
Trivector Traffic fick i augusti 2009 i uppdrag att genomföra en linjenätsöversyn för stadstrafiken i Mariestad. Bakgrund till översynen var ett önskemål om ett ökat kollektivt resande samt att Mariestad växer. Linjenätsöversynen medförde att kommunens dåvarande
tätortslinjer, linje 50 och 53, ändrade linjesträckning och turtäthet och övergick till att vara
linje 1 (Grangärdet – Bråten Park) och linje 2 (Krontorp – Södra Horn).
Utredningen tog hänsyn till många olika aspekter och pekade bland annat på hur viktigt det
är att linjesträckningen är enkel och utan särskilda varianter, exempelvis slingor. Slingor
brukar i mindre städer vara ett mycket lockande alternativ för att höja täckningsgraden av
det kollektiva systemet men för resenären innebär slingor en uppoffring. Slingor är mindre
tydliga då bussen bara kör i en riktning vilket skapar osäkerhet. Slingor har även nackdelen
att restiden till centrum kan skilja sig ganska mycket åt eftersom man t.ex. på vägen hem
först måste åka runt hela slingan till sin hållplats. Tillkommer dessutom reglertider blir restiden för lång (åtminstone i en riktning) vilket gör att systemet inte är attraktivt. Slingor ska
enligt utredningen undvikas.
Trafiksamordnaren konstaterar att kommunens ståndpunkt är att Mariestads tätortstrafik
ska vara så enkel, tydlig, robust och attraktiv som möjligt och har därmed ingen ambition att
förändra den linjesträckning som är idag.
Underlag för beslut

Medborgarförslag av Yngve Erngren i viket han har föreslagit en ny sträckning av lokalbusslinje 1.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2015-03-03, Medborgarförslag om ny sträckning av lokalbusslinje 1, Bråten – Grangärdet.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Yngve Erngren, Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, Trafiksamordnare Irene Andersson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 133

KS 2015/133

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna folkhälsorådets verksamhetsberättelse för år 2014.
Bakgrund

I arbetet med folkhälsa och välfärdsutveckling samverkar kommunen med Hälso- och Sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg genom ett politiskt styrt folkhälsoråd som verkar lokalt i
Mariestads kommun. Samverkan styrs av ett lokalt avtal om folkhälsoarbetet 2012-2015.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om en folkhälsostrategi 2014 -2017 för Mariestads kommun. Samtliga nämnder har upprättat en handlingsplan till folkhälsostrategin
som följs upp varje år av kommunstyrelsen. Sektor ledning har tagit fram en gemensam
struktur för handlingsplan för folkhälsostrategi, tillgänglighets- och miljömålsarbete i Mariestads kommun.
Mariestads kommun har 2014 antagit en ny organisation för folkhälsoarbetet i kommunen.
Folkhälsorådet och folkhälsrådets ledningsgrupp leder den övergripande utvecklingen av
folkhälsoarbetet i kommunen.
Upprättat förslag till verksamhetsberättelse 2014 för folkhälsorådet godkändes av Mariestads folkhälsoråd 2015-02- 23.
Folkhälsoarbetet i Mariestads kommun har varit riktat till hela befolkningen. Folkhälsorådet
har prioriterat tidiga insatser till barn och ungdomar. Likaså har Folkhälsorådet drivit utvecklingen av sociala investeringsfonden. Första projektet ”fullföljda studier” är nu igång.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2015-03-05, Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 för folkhälsorådet i Mariestad.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Folkhälsorådet, folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 134

KS 2015/134

Delegation av firmatecknare
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att underskrifter av leasingavtal för fordon med en avtalstid upp
till 36 månader delegeras till redovisningschef samt kommunchef i förening.
Återrapportering sker en gång per kalenderår.
Bakgrund

För tecknande av leasingavtal ska kommunens firmatecknare skriva under varje enskilt avtal.
För att underlätta administrationen är förslaget att firmatecknandet för leasingavtal för fordon (personbilar) med en avtalstid upp till 36 månader (3 år) delegeras till redovisningschef i
förening med någon av cheferna för; sektor ledning, sektor samhällsbyggnad, sektor utbildning och sektor vård och omsorg. Vilken av sektorerna som är aktuell beror på vilken sektor
som avtalet gäller.
Bilavtal genom reglering av lön, övriga fordon eller maskiner och en avtalstid längre än 36
månader ska skrivas under av ordinarie firmatecknare.
Antal avtal som är aktuella är cirka 30 per år med ett ungefärligt värde på 150 – 200 tkr per
fordon.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-03-05, Delegation av firmatecknare.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
(Kommunchef Lars Arvidsson
(Samtliga sektorchefer)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 135

KS 2014/213

Medborgarförslag om kantstensfria trottoarhörn
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige konstaterar att det redan pågår ett arbete att sänka kantstenar i trottoarhörn i centrala Mariestad. Att åtgärda alla trottoarhörn i kommunen är ett omfattande
och kostsamt arbete. Trots att det är en viktig åtgärd så får den stå tillbaka för andra högre
prioriterade åtgärder.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Bakgrund

Gustaf Bertrand, Vegagatan 9, i Mariestad, har i ett medborgaförslag föreslagit att trottoarhörnen ska vara kantstensfria på samma sätt som är i Tibro kommun. Syftet med kantstensfria trottoarhörn ska vara att underlätta för rullstolsburna personer att ta sig fram i staden.
Medborgarförslaget har överlämnats till verksamhet teknik för beredning.
Verksamhet teknik föreslår att Medborgarförslaget ska avslås med motiveringen att det redan pågår ett arbete att sänka kantstenar i trottoarhörn i centrala Mariestad. Att åtgärda alla
trottoarhörn i kommunen är ett omfattande och kostsamt arbete. Trots att det är en viktig
åtgärd så får den nu stå tillbaka för andra högre prioriterade åtgärder.
Underlag för beslutet

Medborgarförslag från Gustaf Bertrand om att trottoarhörnen ska vara kantstensfria på
samma sätt som är i Tibro kommun.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt tekniska
chefen Åke Lindström 2015-03-03, Remissvar beträffande medborgarförslag om kantstensfria trottoarhörn.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Gustaf Bertrand)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Tekniska chefen Åke Lindström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 136

KS 2014/427

Information: Färdigställande av nya Ekudden, Smedjehagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar tekniska nämnden att genomföra de beskrivna
åtgärderna snarast.
Bakgrund

Projektet Ekudden Smedjehagen har pågått under ett antal år. Merparten av planerat arbete
är slutfört och tomterna är sålda. Budgeterade medel har överskridits med ca 744 tkr (ombudgeterat till år 2015).
Det återstår att slutföra arbetet samt att komplettera med åtgärder utifrån tillkommande behov, t.ex. ytterligare parkeringsplatser, lekplats och en vägbom. De arbeten som ska utföras är:
Färdigställa gång- och cykelvägar:
-

Anlägga en gång- och cykelväg längs Tegelvägen från Skutvägen till Marieforsleden.

-

Anlägga trottoar längs slutdelen av Skutvägens norra sida.

Färdigställa grönytor och övergångszon
-

Gräsytor längs Tegelvägen behöver anläggas.
Anlägga vändplan (grus) i norra änden av Tegelvägen samt sätta upp en vägbom mot
naturområdet.
Återställning av jordupplag norr om Kapargränd.
Färdigställande av ytan öster om kvarteret Ångbåten till slaghacksyta (utförs efter exploatering av Galeasen, preliminärt 2016).
Färdigställande av övergångszon, inklusive plantering vid odlingsrösen, norr om kvarteren Färjan och Livbåten.

Toppbeläggning av gator
-

Tegelvägen
Skutvägen inklusive cirkulation (utförs efter exploatering av Galeasen, preliminärt 2016).

Anlägga ytterligare parkeringsplatser öster om kvarteret Livbåten
Flytta staty från Fisktorget till torgyta väster om Hamnbron
Anläggning av lekplats norr om Kaparegränd, som tidigare planerats, ingår inte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 136 (forts.)
______________________________________________________

Totalt beräknas kostnaden till 3 500 tkr för att genomföra ovanstående åtgärder samt att
täcka tidigare års överskidande i projektet. Under hösten år 2015 kommer tekniska nämnden att föreslås finansiera projektet med resterande 1 000 tkr från gaturamen för år 2016.
Tekniska nämnden beslutade 2015-03-17 att:
-

Omdisponera 2 100 tkr från gatuverksamhetens rambudget för år 2015 till exploateringsprojekt 1001 ”Ekudden Smedjehagen 2005-”.

-

Överlämna ärendet som information till kommunstyrelsen i Mariestad och informerar
dem särskilt om att den tidigare ambitionen om att anlägga en lekplats i Tegelvägens förlängning har utgått ur detta förslag. Motiveringen till detta är att en lekplats ska prövas i
samverkan med Mariehus AB i samband med byggnationen på fastigheten Galeasen.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, t.f. gatuchef
Johan Bengtsson samt tekniska chefen Åke Lindström 2015-02-25, Information: Färdigställande av nya Ekudden, Smedjehagen .
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
T.f. gatuchef Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 137

KS 2014/460

Begäran om igångsättningstillstånd och förslag till finansiering av
gång- och cykelväg utmed Strandvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för utbyggnad av
gång- och cykelväg utmed Strandvägen. Gång- och cykelvägen finansieras med 1 000 tkr ur
gatuavdelningens rambudget för gator.
Statlig, alternativ regional, medfinansiering är en förutsättning för att anlägga gång- och cykelvägen utmed Strandvägen.
Bakgrund

Utmed Strandvägen i Mariestads centralort saknas det gång- och cykelväg på sträckan
Hamngatan - Katthavsvägen. Sträckan har funnits med i gatuavdelningens långtidsplanering.
Under år 2014 lämnades ett medborgarförslag in om gång- och cykelväg på samma sträcka
och kommunstyrelsen har ställt sig positiv till detta. En gång och cykelväg om ca 650m är
planerad att byggas på norra sidan av Strandvägen. Kostnaden uppskattas till ca 2 000 tkr.
Finansiering
År 2015 kan beviljat statsbidrag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder från Stockholmsvägen,
övre delen omprioriteras till Strandvägen. Anledningen till detta är att under år 2015 kommer inte arbetet med övre delen av Stockholmsvägen att kunna utföras. Statsbidraget från
Trafikverket avser halva byggkostnaden med statsbidragsgrundande belopp 1 000 tkr.
Kommunens del om 1 000 tkr finansieras inom gatuavdelningens rambudget för gator.
Tekniska nämnden beslutade 2015-03-17 att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstillstånd för utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Strandvägen. Gångoch cykelvägen finansieras med 1000 tkr ur gatuavdelningens rambudget för gator.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt t.f.
gatuchef Johan Bengtsson 2015-02-23, Begäran om igångsättningstillstånd och förslag till
finansiering av gång- och cykelväg utmed Strandvägen
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
T.f. gatuchef Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 138

KS 2015/104

Tjänstegarantier inom strategiskt utvalda områden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att tydliggöra att
kommunens åtaganden är mer långtgående än lagstiftningen.
Bakgrund

Johan Abrahamsson (M), dåvarande oppositionsråd, lämnade 2012-02-23 in en motion med
förslag om att införa tjänstegarantier. Motionären pekade särskilt ut områdena bygglov och
väghållning.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta
förslag till tjänstegarantier inom, för kommuninvånarna, strategiskt utvalda verksamhetsområden. Uppdraget överlämnades till chefen för sektor ledning för beredning.
Chefen för sektor ledning samt fritidschefen har, i samverkan med representanter för kommunens övriga sektorer, upprättat och sammanställt förslag till tjänstegarantier.
Den upprättade sammanställningen innefattar 17 förslag till tjänstegarantier samt två värdighetsgarantier. Tjänstegarantierna för utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har fastställts av respektive nämnd. Tekniska nämnden fastställer garantierna
2015-03-17. Värdighetsgarantierna har fastställt av socialnämnden, med undantag för
tjänstegarantin avseende tillgänglighet inom individ- och familjeomsorg.
Syftet med tjänstegarantierna är att tydliggöra och fastställa kommunens servicenivå till
kommuninvånarna inom de strategiskt utvalda områdena. För att uppnå syftet med garantierna är det av stor vikt att dessa marknadsförs till kommuninvånarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-03-11 att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde 2015-03-25.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri, fritidschef Tomas Ekström
samt administrative chefen Ola Blomberg 2015-02-28, Förslag till tjänstegarantier inom strategiskt utvalda områden.
Sammanställning av tjänstegarantier, Mariestads kommun.
Justerad tjänstegaranti från fastighetsavdelningen avseende felanmälningar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Chefen för sektor ledning Maria Vaziri
Fritidschef Tomas Ekström
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 139

KS 2015/135

Information: Uppdrag och befattningar inom sektor ledning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enhets- och avdelningschefer inom sektor ledning har upprättat en beskrivning av de enheter och avdelningar som ingår i sektorn.
Syftet med dokumentet är att beskriva de delar som ingår i respektive enhet/avdelning; antal anställda, huvudsakliga uppdrag och arbetsuppgifter samt utmaningar och utvecklingsområden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2015-03-09, Information: Enheter och avdelningar inom sektor ledning.
Sammanställning; Uppdrag och befattningar inom Sektor ledning
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 140

KS 2014/448

Beslut om samråd:
Förslag till ändring av detaljplan för kv. Målaren, Grangärdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ändring av detaljplan för kv. Målaren blir föremål för samråd enligt förenklad planprocess.
Bakgrund

Thord och Christina Falkerstedt har 2014-12-01 inkommit med ansökan om planbesked
avseende fastigheten Målaren 6. Fastighetsägarna avser stycka tomten och möjliggöra nybyggnation av enbostadshus. Då fastigheten omfattas av fastighetsplan T216 från 1951-0705 är ej detta möjligt utan detaljplaneändring.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-04 att meddela positivt planbesked för
upphävande av fastighetsindelning för kv. Målaren, Grangärdet i Mariestad centralort samt
att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan.
Förslag till ändring av detaljplan genom tillägg för kv. Målaren innebär att endast fastighetsplanen för kv. Målaren upphävs. Detaljplanen syftar inte till att ändra några andra planbestämmelser vilket innebär att stadsplanen för Mariestad, upprättad 1924 fortsätter gälla.
Stadsplaneavdelningen gör bedömningen att upphävande av gällande fastighetsplan för kv.
Målaren och vidare avstyckning och fastighetsbildning för nybyggnation är positivt. Föreslagen detaljplan upprättas med standardförfarande och antas ej medföra betydande miljöpåverkan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2015-03-12, Beslut om samråd:
Förslag till ändring av detaljplan för kv. Målaren, Grangärdet, Mariestads centralort.
Plankarta med planbestämmelser, kv. Målaren, Grangärdet, Mariestads centralort.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 141

KS 2015/68

Yttrande över Vänergymnasiets ansökan om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillstyrker Vänergymnasiets ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av befintlig fristående gymnasieskola.
Marianne Kjellquist (S) samt Ida Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Bakgrund

Mariestads kommuns gymnasieskola, Vadsbogymnasiet, ingår i ett samverkansavtal med 15
andra kommuner i närområdet; Utbildning Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att alla elever
inom samverkansområdet har möjlighet att söka önskat program på alla gymnasieskolor
inom samverkansområdet. Inom detta område (fordon/personbil) finns den aktuella utbildningen att söka till i Lidköping, Skara och Skövde.
Utbildningsnämnden beslutade 2015-03-10 att föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka Vänergymnasiets ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående
gymnasieskola.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår ansökan från Vänergymnasiet.
Johan Abrahamsson (M) samt Anders Karlsson (C) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunchefens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-03-10 § 39, Yttrande angående Vänergymnasiets ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola.
Skrivelse upprättad av rektor Maria Appelgren samt utbildningschef Katarina Lindberg
2015-02-16, Ansökan Vänergymnasiet AB.
Remiss: Ansökan från Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för utökning av
befintlig fristående gymnasieskola.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 141
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Skolinspektionen)
(Utbildningsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 31

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 32

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 142

KS 2015/136

Hyresavtal för förskolan Tolsgården
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att teckna ett 15-årigt hyresavtal för förskolan Tolsgården med
Mariehus Fastigheter.
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.
Tolsgårdens och Vävarens förskolor finns i Ullervads upptagningsområde och enligt födelseprognoser bör det finnas 90 till 100 platser i Ullervad.
Tolsgårdens förskola har idag 44 barn inskrivna och Vävarens förskola har 54 barn. Tolsgårdens förskola har behov av ytskiktsrenovering. Ventilation och utrymmen för städ och
kost uppfyller inte miljökrav eller förutsättningar för en god arbetsmiljö. Förskolans pedagoger har inte tillgång till utrymme för arbetskläder, förråd och planering. Om ingen förändring sker av lokalerna måste platsantalet minskas för att ge utrymme att möte de krav som
ställs på en förskoleverksamhet.
Projektering för en totalrenovering av Tolsgårdens förskola, i kombination med en utbyggnad för att öka antalet platser, har skett av Mariehus fastigheter tillsammans med ansvariga
för verksamheten.
Utbildningsnämnden beslutade 2015-03-10 att föreslå kommunstyrelsen besluta teckna ett
15-årigt hyresavtal för förskolan Tolsgården med Mariehus Fastigheter.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-03-10 § 45, Förskolan Tolsgården - hyreskontrakt.
Skrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg samt chef förskola Anna-Karin
Yséus 2015-02-16, Hyreskontrakt för förskolan Tolsgården.
Skrivelse upprättad av VD för Mariehus AB Jonas Hedberg 2015-02-18, Om och tillbyggnad av Tolsgården förskola i Ullervad.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Utbildningsnämnden)
(Utbildningschef Katarina Lindberg)
(Chef förskola Anna-Karin Yséus)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 33

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 143

KS 2014/391

Uppdatering av välkomstskyltar och informationstavlor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera en uppdatering av infartsskyltar och informationstavlor med tillägg av texten ”Vänerns pärla” samt nya bilder enligt upprättat förslag.
Kostnaden om 98 600 kronor finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande år
2015.
Bakgrund

För att profilera Mariestad och hälsa de som kommer med bil, buss eller annat landsvägsfordon välkomna har kommunen välkomstskytar vid de större vägarna samt informationstavlor med kartor och turistinformation på ett antal platser. Det finns:
-

Två välkomstskyltar på E20 för norrgående respektive södergående trafik samt en skylt
på riksväg 26 från Skövde. Nuvarande dekor är från år 2009.

-

En större skylt för att annonsera evenemang finns placerad efter rondellen i Haggården
i riktning mot centrum. Även den hälsar välkommen till Mariestad.

-

Tolv informationstavlor på rastplatser, campingar och parkeringsfickor runt om i staden och i kransorterna samt en handfull informationsskyltar i Mariestads hamnområde.

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens varumärke ska kompletteras med ”Vänerns pärla”. För att kunna uppdatera de fyra meter breda skyltarna med tillägget ”Vänerns
pärla” behöver skyltarna monteras ned. I samband med nedmontering är det lämpligt att
samtidigt byta ut bilderna (fotografierna). Skillnaden i kostnad är liten mot vad effekten av
nya fräscha foton ger då det främst är hanteringen av de stora skyltarna som är kostsam.
Den digitala reklamtavla som det finns planer på att sätta upp vid E20 har ett annat syfte
och kan inte ersätta välkomstskyltarna.
Kostnadsberäkning
E20 välvda skyltar 4,8x3m
Byta till nya bilder på alla tre skyltar: 76 100 kr.
Kommentar: Dekoren är för bred för att kunna monteras på plats, skyltarna måste tas ned
med hjälp av kranbil och på Europaväg måste sådant arbete ske med särskild kompetens
samt inhyrd TMA-bil.
Horntavlan 10x3m
Byta till ny dekor: 22 500 kr.
Informationstavlor vid rastplatser och campingar.
Belastas kommunikationsenhetens befintliga budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 34

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 143 (forts.)
______________________________________________________

Nya fotografier
Belastas kommunikationsenhetens befintliga budget.
Totalt: 98 600 kr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2015-03-13, Uppdatering av
välkomstskyltar och informationstavlor samt offert från Skylt och Tryck i Mariestad.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunikationschef Annika Björklund)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 35

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 144

KS 2015/101

Reviderad budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst
åren 2015-2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslaget till reviderad budget och verksamhetsplan 2015-2017 för Tolkförmedling Väst.
Bakgrund

Mariestads kommun är en av flera medlemmar i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
Under hösten 2014 har Tolkförmedling Väst lagt fram budgetförslag för åren 2015-2017 för
samråd hos medlemskommunerna inför beslut i kommunalförbundets direktion. Efter detta
har 22 nya medlemskommuner tillkommit till år 2015 vilket innebär att budgeten fått reviderats. Det gör att en ny budget och verksamhetsplan 2015-2017 ska antas av kommunalförbundet. Detta har nu sänts till medlemmarna för samråd.
Underlag för beslut

Tolkförmedling Väst, Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan 2015-2017.
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-03-19, Reviderad budget och
verksamhetsplan 2015-2017 för Tolkförmedling Väst.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tolkförmedling Väst
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 36

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 145

Anbudsförfarande för asylboende i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att svara Jokarjo AB samt Tofta Snickeri AB att
Mariestads kommun inte har möjlighet att tillgodose de krav som ställs på kommunen avseende förskola, skola och transporter om ytterligare ankomstboende etableras i kommunen.
Mariestads kommun ställer sig därmed inte bakom att Jokarjo AB samt Tofta Snickeri AB
lämnar in anbud till Migrationsverket.
Bakgrund

Ordförande Johan Abrahamsson (M) informerar om att Jokarjo AB samt Tofta Snickeri AB
har informerat Mariestads kommun om att de har för avsikt att lämna anbud avseende tillfälligt boende för asylsökande i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Jokarjo AB
Tofta Snickeri AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 37

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 146

Information på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Skatteverkets verksamhet i Mariestad

Ordförande Johan Abrahamsson (M) informerade om de diskussioner som förts med representanter för Skatteverket avseende den beslutade flytten av verksamheten till Skövde.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 38

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 147

Uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunens kontakt med fiberföreningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag upprätta förslag samverkansavtal med VänerEnergi AB med syfte att bolaget ska vara kommunens kontakt mot
fiberföreningarna. Uppdraget ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2015-04-22.
______________________________________________________

Byte till LED-belysning

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger 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 ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde
2015-04-22.
______________________________________________________

Revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta förslag till revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen. Uppdraget ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2015-04-22.
______________________________________________________

Länsstyrelsens byggnad vid Tidan

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att föra en diskussion med
fastighetsägaren till länsstyrelsens byggnad vid Tidan angående framtida planer för byggnaden.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Sida 39

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 148

Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Nätverk om medborgardialog

Ida Ekeroth (S) informerar från nätverksmöte på Sveriges Kommuner och Landsting avseende medborgardialoger den 19 mars i Stockholm.
______________________________________________________

Seminariedag med skolledarna

Marianne Kjellquist (S) informerar från seminariedag med skolledarna den 12 mars på residenset i Mariestad.
______________________________________________________

Myggföreningen runt sjön Östen

Rune Skogsberg (C) informerar från årsmöte med myggföreningen kring sjön Östen.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-03-25

Anslagsdatum

2015-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-04-22

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

