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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 8.30–11.50

Jens Söder
Christer Dalvik
Johan Abrahamsson
Per Rosengren
Stig H. Johansson

(s)
(map)
(m)
(v)
(fp)

Lars Arvidsson
Kristofer Svensson
Camilla Pärleborn
Jan Nilsson
Monika Paulson
Tomas Ekström
Stefan Wallenå
Erik Randén
Leif Andersson
Ola Blomberg

Utses att justera

Johan Abrahamsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

ordförande
1: e vice ordförande
2: e vice ordförande
ledamot
tjänstgörande ersättare

kommunchef
planeringschef
GIS-ingenjör
enhetschef – vuxenenheten
flyktingsamordnare
fritidschef
Personalchef
mark- och exploateringsingenjör
t.f. teknisk chef
kommunsekreterare

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer 213-231

Ola Blomberg
Ordförande
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Jens Söder
Justerande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 213

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen. Beslut att bevilja högst 15,6 miljoner kronor i stöd till
kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång för utbyggnad av fiberanslutningspunkter. Det beviljade stödet utgör 50 procent av stödunderlaget.
2. Länsstyrelsen i Stockholms län & Sametinget. Skrivelse: Nationella minoriteter, Årsrapport 2010.
3. Sveriges Kommuner och Landsting & Folkbildningsförbundet. Skrivelse: ”Läge för dialog – en studie om relationen mellan studieförbund och kommuner.
4. Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten ”Enkelt avhjälpta hinder”.
5. Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten ”310 val – 2010 års kommun- och
landstingsval. Skriften innehåller en sammanställning av viktiga fakta om 2010-års
kommun- och landstingsval och en diskussion om dessa val ur ett demokratiperspektiv.
6. Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – maj 2011.
7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vägledningar för kommunala handlingsprogram och risk- och sårbarhetsanalyser.
8. Vänerns vattenvårdsförbund. Rapporten ”Förändringar i strandvegetation vid Vänern –
effekter av nedisningen vårvintern 2010”. Stråkvis Inventering 2010.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 214

Inbjudningar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap. Inbjudan till 20-årsjubileum den 21 maj i Mariestad.
2. Region Halland. Inbjudan till kursen ”Ekonomi för icke-ekonomer” den 16 september
2011 i Varberg.
3. West Sweden. Kallelse och underlag till West Swedens årsstämma i Sunne den 20 maj
2011.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-25

4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 215

KS 2011/0172

Förslag till revidering av Mariestads kommuns skolskjutsreglemente
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till nytt skolskjutsreglemente för Mariestads
kommun.
Det nya reglementet ska gälla från och med 2011-07-01.
Bakgrund
Den nya skollagen som träder i kraft 2011-07-01 innebär vissa nyheter och förändringar för
skolskjutsverksamheten. Förändringarna innebär bland annat att skolskjuts blir en rättighet,
att kommunerna ska erbjuda utökad möjlighet till skolskjuts vid val av annan skola samt att
eleven rätt till skolskjuts från två bostadsadresser inom en och samma kommun vid växelvis
boende. Dessa förändringar innebär att kommunens skolskjutsreglemente måste revideras.
Utvecklingsenheten har utarbetat ett förslag till nytt reglemente i vilket följande ändringar föreslås:
Allmänna lagkrav
- Hänvisning till paragrafer i nya skollagen, SL2010:800.
Färdvägens längd
- Avståndsregler för förskoleklass (åk 0) har tagits bort då kommunen inte är skyldig att
ordna skolskjuts för barn i förskoleklass.
- Grundsärskolan har samma avståndsregler som grundskolan.
- Gymnasiesärskolan har samma avståndsregler som Vadsbogymnasiet har för sina
gymnasieelever.
- Alla avstånd beräknas och mäts från kommunens elektroniska kartprogram.
-

I bedömningen av avstånd hem – skola eftersträvas likformighet inom ett väl avgränsat
bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever behandlas något generöst. Det kan
även innebära att ett begränsat område behandlas restriktivt, och att därmed igen uppfyller avståndskravet.

Kompletterande regler
- Förskoleklass - För barn i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att svara för skolskjuts. Barn i förskoleklass kan tillåtas åka med i befintlig skolskjuts om det för kommunen inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter.
Kommunens trafiksamordnare beslutar i dessa ärenden. Mariestads kommun ordnar
ingen skolskjuts för barn i förskoleklass med växelvis boende. Det förutsätts att vårdnadshavare själv ansvarar för transport till verksamheten.
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Ksau § 215 (forts.)
-

Tider – Skolskjutsarna ska planeras så att eleverna anländer till skolans hållplats senast
5 min innan skolstart. Hemresan bör startas tidigast 10 min efter skoldagens slut. Elever i åk 1-6 bör inte vänta mer än 30 minuter efter skoldagens slut. Som start- och sluttid gäller de schemaramtider skolan lämnat till kommunens trafiksamordnare.

-

Elev som väljer annan kommunal skola eller friskola - Elev som väljer annan skola än
den kommunen hänvisar till, har rätt till skolskjuts om det inte innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen att anordna skolskjutsen. Det innebär att
om en elev har rätt till ett busskort till den skolan kommunen placerat eleven i så är
kommunen skyldig att betala ett busskort till eleven om eleven väljer att gå på t ex en
friskola.

Ansvarsfrågan
- Övriga transporter inom skolans verksamhet – Förtydligande över vilka övriga transporter som kommunstyrelsen samordnar och ansvarar för ekonomiskt:


Badresor med upphandlad buss (Lockerud, Kronopark, Leksberg, Tidavad,
Kvarnstenen, Grangärdet, Lövhagen, Ullervad, Lyrestad, Hasslerör, Torsö).



Badresor med upphandlad taxi (Torsö, Grundsärskolan, Östergården, Månbacka)



Slöjd- och hemkunskapsresor med upphandlad buss (Leksbergs skola).



Slöjdresor med upphandlad buss (Grangärdets skola).



Asylresor i form av upphandlad skoltaxi eller skolkort till skola för asylsökande barn.

Övriga transporter inom skolans verksamhet, exempelvis praktikresor, ansvarar barn- och
utbildningsnämnden för. Det innebär att barn- och utbildningsförvaltningen samordnar
och ansvarar ekonomiskt för dessa transporter.
-

Busskort från Västtrafik – Avgift för ersättningskort ändras från 100 kronor till 50
kronor. Regleras av Västtrafik.

Utvecklingsenheten föreslår att det nya reglementet ska gälla från och med 2011-07-01.
Underlag till beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Camilla
Pärleborn, Förslag till ändring av Mariestads kommuns skolskjutsreglemente.
Förslag till nytt skolskjutsreglemente Mariestads kommun
Gällande Skolskjutsreglemente för Mariestads kommun (KS 2007/0179)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Camilla Pärleborn)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 216

KS 2009/0155

Beslut om igångsättning:
Nybyggnad av murgård för Göteborgs universitet i Gärdesparken
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet s beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna igångsättningstillstånd för nybyggnad
av murgård i Gärdesparken. Kostnaden om 17 700 tkr täcks av investeringsanslag för utveckling av Gärdesparken.
Beslutet förutsätter att kommunfullmäktige beslutar att anslå ytterligare 10 000 tkr för projektets genomförande i budget för år 2012.
Johan Abrahamsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsen antog år 2008 detaljplanen för en utbyggnad av Göteborgs universitets
övningsanläggningar i Gärdesparken och Humleparken. På uppdrag av kommunstyrelsen
har byggnadsavdelningen, i samverkan med verksamhetsföreträdare, genomfört en projektering för en nybyggnad av en murgård i Gärdesparken. Med utgångspunkt i detta underlag
har byggnadsavdelningen infordrat anbud.
Totalt har tre anbud inkommit. Kostnaden för projektet, inklusive byggherrekostnader och
oförutsett, beräknas uppgå till ca 17 700 tkr. Driftskostnaden (hyreskostnaden) med 50 års
avskrivning och en ränta om 4.5 procent uppgår till 1 400 tkr/år.
Enligt den fördelningsnyckel som avtalats mellan parterna betalar kommunen 70 procent
och Göteborgs universitet 30 procent av hyreskostnaderna år 1. Det innebär att kommunens kostnad är 910 tkr och universitetets 490 tkr det första året. Enligt fördelningsnyckeln
kommer Göteborgs universitets andel att öka successivt.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (m) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av:
-

Det totala investeringsbehovet för Gärdesparken.
Den totala driftskostnaden i dagsläget.
Den totala driftskostnaden då samtliga investeringar är genomförda.

Abrahamsson (m) yrkade vidare att redovisningen ska presenteras på nästkommande sammanträde med arbetsutskottet.
Stig H. Johansson (fp) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Ordförande Jens Söder (s) ställer yrkandena under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag med Stig H. Johanssons tillstyrkande.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson samt projektledare Ulf Johansson 2011-05-06, Nybyggnad av murgård för Göteborgs universitet i Universitetsparken
(Gärdesparken). Beslut om igångsättning.
Avtal om universitetsverksamhet i Mariestad undertecknat i september 2010.
Murgården i Universitetsparken, sammanställning av kostnader.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Projektledare Ulf Johansson
Ekonom Jonas Eriksson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 217

KS 2011/0169

Nybyggnad av offentliga toaletter Nya Torget och i Gästhamnen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet s beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att de nya offentliga toaletterna ska placeras på
Nya Torget och i gästhamnen enligt tekniska förvaltningens förslag.
Kostnaden för inköp av byggnaderna inklusive låssystem, totalt 1 120 tkr, finansieras inom
ramen för projekt Sjöstaden, projekt nummer 1005, verksamhet 14150. Kostnaden för
grundläggning, vatten och el m.m., totalt 140 tkr, ska täckas inom ramen för gatuavdelningens budget år 2011.
Johan Abrahamsson (m) samt Stig H. Johansson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Bakgrund
För att lösa problemen med avsaknaden av offentliga toaletter inom Mariestads centrum
har tekniska förvaltningen på nytt utrett frågan och föreslår att offentliga toaletter ska placeras på Nya torget och i gästhamnen.
Toaletten på Nya Torget placeras i nordvästra hörnet där det idag är en parkeringsplats för
motorcyklar. På denna plats finns sedan tidigare en framdragen servis med spillvatten, dagvatten och vatten ca tre meter från den planerade byggnaden. Elanslutning kan ske på ett
mycket enkelt sätt från de uttag som redan finns för torghandeln. Den föreslagna byggnaden kan, när det nya servicehuset för torget är klart, lämpligtvis flyttas ner till norra hamnområdet där det finns stort behov av ytterligare wc-byggnader.
Toaletten i gästhamnen placeras öster om befintligt sophus i anslutning till de befintliga
husen i hamnen. Denna toalett kommer att vara ett välkommet tillskott till den befintliga
serviceanläggningen. Dörrar till dam/dusch, herr/dusch, tvättstuga och sophus kan då förses med kodlås så att de betjänar de besökare som betalt för servicen. Det innebär bl.a. att
kostnader för städning, låsning/upplåsning och övervakning minskar avsevärt. Den befintliga handikappstoaletten föreslås även fortsättningsvis vara öppen dagtid men låst nattetid
och stängd över vintern. Dörren förses med myntautomat eller annan betalfunktion och
kortöppning. Den nya toalettbyggnaden betjänar allmänheten på övriga tider, även vintertid som så anses nödvändigt.
Kostnaden för toaletterna beräknas enligt följande:
Inköp av byggnader
2 st. a 525 tkr
Grundläggning, va, el mm 2 st. a 70 tkr
Låssystem hamnbyggnader 1 st. a 70 tkr
Summa

Justerandes signatur

1050 tkr
140 tkr
70 tkr
1260 tkr
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Investeringen föreslås täckas från projekt Sjöstaden, projekt nummer 1005, verksamhet
14150.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (m) yrkar att ärendet bordläggs till arbetsutskottets nästa sammanträde. Vid den händelse arbetsutskottet beslutar att inte bordlägga ärendet yrkar Abrahamsson
att toaletten på torget ska avstyrkas.
Stig H. Johansson (fp) tillstyrker Abrahamssons (m) yrkanden.
Per Rosengren (v) samt Christer Dalvik (map) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut
vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Ordförande Jens Söder (s) ställer frågan om bordläggning under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande Jens Söder (s) ställer därefter Johan Abrahamssons (m) och kommunchefens
förslag, med tillstyrkande av Per Rosengren (v) och Christer Dalvik (map), under proposition
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkände
propositionsordning. De ledamöter som röstar enligt kommunchefens förslag, med tillstyrkande av Per Rosengren (v) och Christer Dalviks(map), röstar ja. De ledamöter som röstar
enligt Johan Abrahamssons (m) yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Arbetsutskottet har därmed beslutat
enligt kommunchefens förslag till beslut med tillstyrkande av Per Rosengren (v) och Christer Dalvik (map).
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson samt projektledare Ulf Vallgren
2011-05-10, Nybyggnad av offentliga toaletter Nya Torget och i Gästhamnen.
Kartor över toaletternas placering på Nya Torget och i Gästhamnen.
Bilder och ritningar på de aktuella toaletterna.
_____________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Projektledare Ulf Vallgren
Ekonom Jonas Eriksson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 218

KS 2011/0171

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och
asylsökande i Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att teckna överenskommelse med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket om etablering av nyanlända flyktingar och asylsökande enligt upprättat förslag.
Bakgrund
Arbetsförmedlingen har ett samordnat ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända
från och med 2010-12-01. En förändrad ansvarsfördelning mellan Arbetsförmedlingen,
Mariestads kommun och Migrationsverket innebär att en ny överenskommelse måste tecknas mellan de berörda aktörerna.
Representanter från Arbetsförmedlingen, socialförvaltningens individ- och familjeomsorg,
barn- och utbildningsnämnden samt arbetsmarknadsenheten (AME) har diskuterat innebörden av förändringarna och utarbetat ett förslag till överenskommelse.
Kortfattat innebär överenskommelsen att Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret
för den nyanländes etablering i samhället. Kommunen ansvarar för bosättning, svenska för
invandrare (SFI), samhällsorientering samt skola och barnomsorg.
Socialnämnden beslutade 2011-05-03 att ställa sig bakom överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Mariestads kommun, om etablering av nyanlända flyktingar och asylsökande, och att överlämna till Kommunstyrelsen för beslut.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från socialnämnden 2011-05-03 § 58, Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och asylsökande i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av avd. chef/IFO Elisabeth Olsson 2011-04-05, Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och asylsökande i Mariestads kommun.
Förslag till överenskommelse upprättat av Arbetsförmedlingen 2011-04-05.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Avd. chef/IFO Elisabeth Olsson)
(Enhetschef Jan Nilsson)
Flyktingsamordnare Monika Paulson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 219

KS 2011/0066

Förfrågan från föreningen Mariestadscyklisten om att få uppföra en
markerad led för mountainbikecykling
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja föreningen Mariestadscyklisten tillstånd att anlägga en mountainbikebana i anslutning till Leksbergs motionsspår.
Beslutet gäller under förutsättning att bygglov beviljas.
Bakgrund
Föreningen Mariestadscyklisten har inkommit med en förfrågan om tillåtelse och hjälp med
att iordningställa ett permanent spår för cykling med mountainbike i anslutning till Leksbergs motionsspår. Syftet med spåret är att skapa en säker och tydligt markerad led som är
tillgänglig för alla som vill prova denna form av motions- och tävlingsidrott. Leden är ett
viktigt verksamhetstillskott till föreningens barn- och ungdomsverksamhet och det allmänna fritidsutbudet i kommunen.
Det aktuella området omfattas inte av några särskilda planbestämmelser och ledens sträckning är besiktigad av stadsträdgårdsmästare Anders R. Dagsberg i samråd med Mariestadscyklisten. Inga hinder föreligger avseende påverkan på mark och biotop. Hänsyn är tagen
till samtliga de förbehåll som Anders R. Dagsberg framför i sitt yttrande över det slutgiltiga
förslaget till sträckning av leden. Samtliga tre privata markägare har avtalat med Mariestadscyklisten om tillstånd för upplåtelse av mark.
Leden kommer att vara tydligt skyltad och överfart av motionsslingan sker endast på ställen
där sikten är fri. På de ställen där leden korsar motionsslingan kommer också ”farthinder”
för cyklisterna att iordningställas.
Den totala kostnaden om 7 610 kronor finansieras genom särskilt anslag från föreningsbidragen. Föreningen kommer att ansvara för den arbetsinsats som krävs för att iordningställa
banan. Fritidschefen har även träffat ett skötselavtal med föreningen.
Om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget återstår en bygglovsansökan. Detta arbete är
överlämnat till tekniska förvaltningen.
Behandling på sammanträdet
Johan Abrahamsson (m) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Skrivelse från Mariestadscyklisten 2011-02-28.
Justerandes signatur
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Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström, Remissvar ”Mariestadscyklistens
förfrågan om hjälp med/tillåtelse att uppföra en markerad led för Mountainbike bredvid
Leksbergs motionsspår”.
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2011-03-08, Plansituation –
Mountinbikeslinga utmed Leksbergsspåret.
Tjänsteskrivelse upprättad av Anders R. Dagsberg 2011-04-28, Angående MTBbana/mountinbikespår i Leksbergsskogen
Avtal mellan Mariestadscyklisten och tre privata markägare om tillstånd för upplåtelse av
mark.
Skötselavtal mellan Mariestadscyklisten och Mariestads kommun.
Karta över ledens sträckning.
Exempel på skyltning av leden.
Projektbeskrivning – Mountinbikeled på Leksberg upprättad av Mariestadscyklisten
Budgetförslag upprättat av Mariestadscyklisten, Mountinbikeled på Leksberg
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mariestadscyklisten
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 220

KS 2011/0074

Avtal med Korpen Mariestad om bidrag för föreningsverksamhet
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner avtalet med Korpen Mariestad om kommunalt bidrag för föreningsverksamhet. Avtalet innebär att Korpen Mariestad beviljas
ett årligt föreningsstöd om 150 tkr.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna att hyra Johannesbergsbadet från Korpen för att bedriva simundervisning.
Bakgrund
Fritidschef Tomas Ekström har utarbetat ett förslag till nytt reglemente för ”Kommunalt
föreningsbidrag och regler för uthyrning av kommunens lokaler”. Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-07 att återremittera ärendet för att tydliggöra/ motivera varför anläggningsbidrag inte utgår till lokal eller del av lokal som är inrymd i en kyrkobyggnad. Förslaget har
därefter behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11.
I förslaget till nytt reglemente föreslår fritidschefen att ett särskilt avtal tecknas med Korpen Mariestads Motionsförening. Detta avtal ersätter tidigare beslut om särskilt verksamhetsbidrag till Korpen och innebär att bidraget till Korpen ökar med 7,2 procent.
I avtalet framgår bl.a. att det är mycket viktigt att Korpen beaktar folkhälsoperspektivet
genom att skapa förutsättningar för aktiv och stimulerande fritid för alla. Vidare är bidraget
ett stöd till den verksamhet som Korpen i huvudsak bedriver i den förhyrda anläggningen i
Johannesbergsparken. Bidraget får inte användas till det gym som korpen bedriver i Mariestads centrum. Verksamhetsbidraget ska därmed tydligt särskiljas från gymverksamheten i
Korpens balansräkning.
Underlag för beslut
Förslag till avtal med Korpen Mariestad om kommunalt bidrag för föreningsverksamhet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur
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Ksau § 221

KS 2010/0248

Organisationsform vid bredbandsutbyggnad
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska organisera utbyggnaden av bredband på landsbygden inom ramen för kommunens bolag Mariestad Töreboda Energi AB.
Johan Abrahamsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
MTG- Styrgrupp beslutade 2010-11-17 att rekommendera kommunerna inom MTG att
anta ”MTG-Förstudie Bredbandsutbyggnad” samt att uppdra åt kommuncheferna att utreda former och förutsättningar för ett eventuellt gemensamt ägarbolag.
Förstudien antogs av kommunstyrelsen i Mariestads kommun 2011-01-13.
Vid MTG-styrgrupps sammanträde 2011-04-27 fick kommuncheferna i uppdrag att utreda
två alternativa former för ett gemensamt ägarbolag.
Alternativ 1: Affärsenhet inom MTEAB
Detta förslag bygger på ett delägarskap av MTEAB och därmed även av den stadsnätsverksamhet som bedrivs inom bolaget. Idag äger Mariestad 88 procent och Töreboda 12 procent av bolaget. I detta alternativ skulle Gullspångs kommun erbjudas möjlighet att förvärva en mellan kommunerna överenskommen del av verksamheten.
Denna modell innebär att kommunerna får inflytande och möjlighet till påverkan utefter
den ägarandel man förfogar över. I denna ägarstruktur uppstår dock en viss komplexitet
gällande investeringar i den nya infrastruktur som ska etableras.
I Mariestad och Töreboda bor det totalt 33 200 invånare, varav 38 procent i bor i Töreboda. Mot bakgrund av att Töreboda endast äger 12 procent av verksamheten bör det därför
vara tydligt mellan kommunerna hur fördelningen av investeringar, medfinansiering till fiberföreningar och intäkter ska fördelas. Enligt ägarstrukturen ska Mariestad finansiera 88
procent och Töreboda 12 procent oavsett i vilken kommun som investeringarna ska göras.
Finansieringarna återbetalas först då det finns ett överskott av intäkterna från den nya infrastrukturen. Detta innebär att det bör finnas en särredovisning för att skilja intäkter från
ny och befintlig infrastruktur.

Justerandes signatur
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Alternativ 2: Fristående aktiebolag
Förslaget bygger på att den befintliga affärsverksamheten för Telecom inom MTEAB lyfts
över i ett nytt bolag tillsammans med anläggningstillgångar och personal. Avsikten är att det
nya bolaget ska ta över samtliga anläggningstillgångar rörande nätinfrastruktur i de tre
kommunerna samt MTEAB med samtliga kundförhållanden/avtal som finns i verksamheten. Vidare tar det nya bolaget över drift och underhåll för den befintliga verksamheten.
De delar av verksamheten som idag har tjänsteproduktion och tjänsteförsäljning ska inte
ingå i den nya verksamheten och lämnas därför utanför i detta förslag.
Samtliga tre kommuner ska äga lika stor del av bolaget och därmed få samma möjlighet till
inflytande och påverkan.
Det nya bolaget köper ut bokförda anläggningstillgångar i MTEAB samt kommunernas
nätinfrastruktur till lägst det bokförda värdet. Detta innebär att ägarna av det nya bolaget
måste tillföra, alternativt låna, medel för att köpa ut befintliga anläggningstillgångar och nätinfrastruktur.
Behandling på sammanträdet
Per Rosengren (v) yrkar att Mariestads kommun ska organisera utbyggnaden av bredband
på landsbygden inom ramen för kommunens bolag Mariestad Töreboda Energi AB.
Johan Abrahamsson (m) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästa sammanträde med arbetsutskottet.
Ordförande Jens Söder (s) ställer yrkandena under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Per Rosengrens (v) förslag.
Underlag för beslut
MTG Förstudie bredbandsutbyggnad, upprättad av maintrac project management den 4
oktober 2010.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Kommunstyrelsen Töreboda kommun
Kommunstyrelsen Mariestads kommun
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Lokaler i stadshuset för medborgarföreträdare
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunalråden och oppositionsrådet ska
flytta ner till entréplanet senast den 15 september 2011.
Stig H. Johansson (fp) samt Johan Abrahamsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2010-11-10 kommunchefen i uppdrag att utreda de
ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för att tillskapa kontorsrum för
kommunalråden och oppositionsrådet på entréplan i stadshuset.
Kommunchefen har utarbetat ett förslag för att tillskapa kontorsrum för kommunalråden
och oppositionsrådet på entréplan i stadshuset. Förslaget presenteras på arbetsutskottets
sammanträde.
Behandling på sammanträdet
Stig H. Johansson (fp) yrkar att oppositionsrådet ska få möjlighet att sitta kvar i nuvarande
kontorsrum på plan fyra, innanför skalskyddet.
Jens Söder (s) yrkar att kommunalråden och oppositionsrådet ska flytta ner till entréplanet
senast den 15 september 2011. Kontorsrum med skalskydd kan erbjudas även på detta
plan.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
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KS 2011/0152

Ansökan från kulturnämnden om kompensation för reducerad avgift
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kulturnämnden inte ska kompenseras med
”centrala medel” med anledning av att nämndens beslut om att inte ta ut någon avgift för
hyra av Kronstrandsrummet vid borgerlig vigsel.
Bakgrund
Kulturnämnden beslutade 2011-04-19 att inte ta ut någon avgift för hyra av Kronstrandsrummet (Stadsbiblioteket) vid borgerlig vigsel, men att nämnden kompenseras för kostnaden med centrala medel.
Kommunledningskontoret, som har berett ärendet, tolkar uttrycket ”centrala medel” så
som att kulturnämnden ansöker om kostnadstäckning från kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret ställer sig dock frågande till varför kulturnämnden ansöker om kostnadstäckning från kommunstyrelsen. Då kulturnämnden fattar ett beslut som inte är nödvändigt
och som definitivt tillhör nämndens ansvarsområde ska nämnden även stå för de ekonomiska konsekvenserna av beslutet. Kommunledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå kulturnämndens ansökan om kostnadstäckning.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2011-04-19 § 34, Reducerad avgift för bokning av
Kronstrandsrummet vid borgerlig vigsel.
Skrivelse upprättad av kommunsekreterare Ola Blomberg 2011-05-06, Kompensation för
minskade intäkter med anledning av avgiftsbefrielse vid borgerliga vigslar.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/0173

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet s beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återkalla de beslut som föreslagits av kommunledningskontoret.
Bakgrund
Kommunsekreteraren har upprättat en sammanställning över de uppdrag som kommunstyrelsens arbetsutskott har givit till förvaltnings- och enhetschefer. Materialet beskriver om
uppdraget är slutfört och återrapporterat eller om arbetet fortfarande pågår. Redovisningen
av uppdragen ska presenteras två gånger per år för arbetsutskottet.
En sammanställning över uppdragen presenterades senast på arbetsutskottets sammanträde
2010-03-31och de uppdrag som då var genomförda avfördes ur dokumentet. Den aktuella
sammanställningen består därmed av arbetsutskottets uppdrag som inte var genomförda
vid senaste redovisningen samt de uppdrag som tillkommit efter senaste redovisningen.
Kommunledningskontoret har gjort en översyn av uppdragslistan och föreslår att följande
beslut/uppdrag återkallas:
1. Ksau 2009-09-02 § 333
En arbetsgrupp ska tillsättas med uppdrag att praktiskt genomföra marknadsföringsinsatsen Byt utsikt.nu. Informationschefen är sammankallande i gruppen.
2. Ksau 2009-09-02 § 333
Att redovisa en utvärdering av föregående års marknadsföringskampanj på Ksau:s sammanträde den
25 november 2009.
3. Ksau 2010-11-10 § 431
Uppdrag till kommunchefen att utarbeta ett underlag för att tillskapa utskott i vardera av de två
MTG-nämnderna, tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden, för förtroendevalda från Mariestads kommun
4. Ksau 2011-01-19 § 37
Uppdrag till Att återkomma med ett konkret förslag till åtgärder hur kommunens verksamheter ska
samordnas för att på bästa sätt stödja de personer som står utanför arbetsmarknaden. Förslaget ska
presenteras på arbetsutskottet mars 2011.
5. Ksau 2011-02-02 § 55
Uppdrag till kommunchefen att utreda den genomförda processen för rekrytering av ny kommunchef.
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6. Ksau 2011-03-30 § 123
Uppdrag till utvecklingsenheten att ändra gällande detaljplan som omfattar Nya Torget i Mariestad.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om ny gestaltning av Nya Torget och
omgivande ytor.
Underlag för beslut
Sammanställning upprättad av kommunsekreterare Ola Blomberg, Redovisning av arbetsutskottets uppdrag t.o.m. 2011-04-27.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunsekreterare Ola Blomberg
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KS 2011/0077

Tecknande av nytt samverkansavtal för gemensam lönenämnd
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal för interkommunalt samarbete
inom löneadministration för Mariestads, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner.
Bakgrund
Lönenämnden har utarbetat förslag till nytt samverkansavtal för gemensam lönenämnd.
Ändringarna i tidigare avtal är föranledda av att Karlsborgs kommun kommer att ingå i den
gemensamma lönenämnden. Förslaget innebär bl.a. att nuvarande medarbetare i Karlsborgs
kommun kommer att erbjudas en övergång av anställning till Gullspångs kommun. Förslaget till nytt samverkansavtal har behandlats av lönenämnden och är giltigt då samtliga
kommuners fullmäktige godkänt avtalet.
Det nya samverkansavtalet har även anpassats till den gemensamma översyn av reglementen och samverkansavtal som har påbörjats under år 2010 för samtliga MTG-nämnder.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-07 att återremittera ärendet för att tydliggöra vissa
oklarheter i avtalsförslaget. Dokumentet har därefter reviderats av lönenämnden.
Underlag för beslut
Förslag till samverkansavtal för interkommunalt samarbete inom löneadministration för
Mariestads, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)
(Lönenämnden)
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KS 2011/0078

Nytt reglemente för gemensam lönenämnd
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för nämnden för löneadministration.
Bakgrund
Lönenämnden har utarbetat förslag till nytt reglemente för gemensam lönenämnd. Ändringarna i tidigare reglemente är föranledda av att Karlsborgs kommun kommer att ingå i
den gemensamma lönenämnden. Förslaget till nytt reglemente är giltigt då samtliga kommuners fullmäktige godkänt dokumentet.
Det nya reglementet har även anpassats till den gemensamma översyn av reglementen och
samverkansavtal som har påbörjats under år 2010 för samtliga MTG-nämnder.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-07 att återremittera ärendet för att tydliggöra vissa
oklarheter i förslaget till reglemente. Dokumentet har därefter reviderats av lönenämnden.
Underlag för beslut
Förslag till reglemente, nämnden för löneadministration.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)
(Lönenämnden)
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KS 2011/0059

Motion om att ompröva beslut om livemusik utomhus
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund
Stellan Kronberg (m) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska ompröva tidigare beslut avseende arrangemang med livemusik utomhus som innebär att endast fem
spelningar per år får genomföras utan att begära tillstånd. Motionen har överlämnats till
miljö- och byggnadsförvaltningen för yttrande.
Miljö- och byggnadsförvaltningen framhåller att kommunfullmäktige aldrig har fattat något
beslut om ”Riktlinjer till skydd mot Störande buller från Offentliga tillställningar eller Allmänna sammankomster” då detta är en fråga för miljö- och byggnadsnämnden. Riktlinjerna
är endast vägledande och miljö- och byggnadsnämnden har att, i varje enskilt fall, besluta
om tolkning av miljöbalkens regler för olägenhet. Till hjälp för nämndens beslut finns såväl
nationella rikt- och gränsvärden som vägledningar från tillsynsvägledande myndigheter. De
lokala riktlinjerna är framtagna i enlighet med de nationella reglerna och är till för att vägleda såväl miljö- och byggnadsförvaltningen som medborgare och arrangörer om hur man
ska undvika att skapa en betydande olägenhet från konsertmusik utomhus.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att motionen besvaras med att upplysa om att de
föreliggande riktlinjerna är ett beslut som miljö- och byggnadsnämnden fattat och som endast berör den nämndens handläggning av ärenden enligt 9 kap. miljöbalken. Riktlinjerna
har några år på nacken och kan behöva uppdateras. Detta är dock en fråga som miljö- och
byggnadsnämnden helt och hållet är ansvarig för. Frågan om uppdatering har inte väckts i
miljö- och byggnadsnämnden ännu och den finns inte med i planeringen för innevarande
år. Frågan är dock fullt möjlig att väcka för varje ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden. I
övrigt hänvisas till Miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information.
Underlag för beslut
Motion av Stellan Kronberg (m) om att Mariestads kommun ska ompröva tidigare beslut
avseende arrangemang med livemusik utomhus som innebär att endast fem spelningar per
år får genomföras utan att begära tillstånd.
Yttrande upprättat av miljö- och byggnadschef Lars Sylvén 2011-05-09, Yttrande över motion om att ompröva beslut om livemusik.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Stellan Kronberg)
(Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén)
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KS 2011/0174

Erbjudande om medborgarundersökning
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte delta i SCB: s medborgarundersökning
hösten 2011.
Bakgrund
Statistiska centralbyrån genomförde hösten 2005, hösten 2007 samt våren 2010 en attitydundersökning bland invånarna i Mariestads kommun. Undersökningarna belyste bl.a. medborgarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter samt hur det är att leva och
bo i kommunen.
Statistiska centralbyrån har erbjudit Mariestads kommun att genomföra motsvarande medborgarundersökning under Hösten 2011. Priset för medborgarundersökningen är 68 tkr
och urvalet är 1 000 personer. Sista anmälningsdag är den 25 augusti, 2011.
Underlag för beslut
Erbjudande från Statistiska centralbyrån om att delta i höstens Medborgarundersökning
2011, Vad tycker kommuninvånare om sin kommun?
_____________________________________________________________
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KS 2011/0027

Förtydligande av kommunchefens roll och uppdrag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet s förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunchefens roll och uppdrag enligt upprättat
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-02-02 att anta dokumentet ”Kommunchefens roll och uppdrag i Mariestads kommun” . Vid arbetsutskottets sammanträde 201103-16 gavs kommunchefen i uppdrag att förtydliga den del i dokumentet ”Kommunchefens roll och uppdrag i Mariestad” som beskriver kommunchefens ansvar när det gäller anställning och avveckling av förvaltningschef.
Kommunchefen redovisade uppdraget vid arbetsutskottets sammanträde 2011-04-20. Arbetsutskottet beslutade att ge personalchefen i uppdrag att förtydliga kommunchefens
uppdrag ytterligare utifrån de direktiv som gavs på sammanträdet.
Personalchefen har justerat/reviderat dokumentet ”Kommunchefens roll och uppdrag i
Mariestads kommun” utifrån de direktiv som gavs på arbetsutskottets sammanträde 201104-20.
Underlag för beslut
Kommunchefens roll och uppdrag i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Personalchef Stefan Wallenå)
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KS 2011/0014

Fråga om förlängning av option för kv Kornet i Mariestad
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja Sill & Dynamit AB förlängning av optionen inom den tänkta fastigheten Kornet i Mariestads hamnområde med högst sex månader, t.o.m. 2011-11-25.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-01-19 att bevilja Sill & Dynamit AB en
option inom den tänkta fastigheten Kornet i Mariestads hamnområde. Optionstiden var
satt till tre månader och denna tid löpte ut 2011-05-22. Kommunledningskontoret har fått i
uppdrag att pröva möjligheten till en förlängning av optionsavtalet.
I optionen anges följande förutsättningar:
-

Bolaget har möjligheten att pröva förutsättningarna för hotell- och restaurangverksamhet samt därtill förenlig verksamhet inom utredningsområdet. Hotellverksamheten
ska motsvara ca 50 rum/100 bäddar.

-

Bolaget äger rätt att pröva en etablering inom hela utredningsområdet. Så snart som
möjligt och senast i samband med en eventuell förlängning ska det slutliga optionsområdet fastställas.

-

Om parterna har ett gemensamt intresse att fortsätta utredningsarbetet efter optionstidens utgång, kan optionstiden förlängas. Inriktningen är att avtalet inte ska förlängas
med längre tid än sex (6) månader åt gången.

-

Kommunen ställer krav på bebyggelsetyper, höjder, fasader, tak, grundläggningsnivåer,
parkeringsfrågor m.m. Dessa regleras i ett antal underliggande dokument, exempelvis
detaljplanen för kv Kornet, Detaljplaneprogram med gestaltningsprinciper, Fördjupad
översiktsplan och Vattendom.

-

Bolaget ska redovisa skisser/ritningar och erforderliga illustrationer. Utredningsmaterialet ska tydligt redovisa bolagets ambition och fortsatt viljeinriktning.

-

Kommunen ska svara för värdering av marken.

-

Den gemensamma målsättningen är att utredningsarbetet ska leda fram till ett Exploateringsavtal/överlåtelseavtal. Exploateringsavtal och fastighetsöverlåtelse kommer att
beslutas av kommunfullmäktige.

Under optionstiden har Sill & Dynamit AB fullgjort de ovan ställda kraven och mot denna
bakgrund kan en förlängning av optionen beviljas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2011-05-25
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 230 (forts.)
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt mark- och exploateringsingenjör Erik Randén 2011-05-24, Fråga om förlängning av option för kv Kornet i Mariestad.
Förslag till optionsavtal för fastigheten Kornet mellan Mariestads kommun och Sill & Dynamit AB.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 231

Aktuell information & rapporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rekrytering av ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunchef Lars Arvidsson informerade om den pågående rekryteringsprocessen med
att anställa en ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Intervjuer har genomförts
med fyra kandidater.
Ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde 2011-06-08.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eventuell företagsetablering på Karlslund
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén informerade om att det finns en ny intressent som är intresserad av att köpa industrimark på Karlslund. Arbetsutskottet diskuterade
prissättningen på industrimarken.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Marknadsföring av utmärkelsen ”Årets småbåtshamn”
Johan Abrahamsson (m) frågade hur kommunen kommer att arbeta för att marknadsföra
att Mariestads kommun har erhållit utmärkelsen ”Årets småbåtshamn”. Jens Söder (s) informerade om den pågående planeringen/verksamheten med marknadsföringen av utmärkelsen. Arbetsutskottet diskuterade olika alternativ för marknadsföring.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information om 75+
Kommunsekreterare Ola Blomberg lämnade en kortfattad information om hur de fria resorna inom kollektivtrafiken för personer över 75 år har utvecklats. Informationen innefattade bl.a. hur många som tacket ja till erbjudandet samt eventuella konsekvenser inom färdtjänsten. En utvärdering kommer att redovisas då projektet har pågått en längre tid.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bilaga 1:
Omröstning § 217
Namn och parti

JA

Jens Söder (s)

X

Johan Abrahamsson (m)
Per Rosengren (v)

Summa:

Justerandes signatur

AVSTÅR

X
X

Stig H. Johansson (fp)
Christer Dalvik (map)

NEJ

X
X
3 JA

2 NEJ

Sida

0 AVSTÅR

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS
___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2011-05-25

Anslagsdatum

2011-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2011-06-17

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

