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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 225

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Tolkförmedling Väst, Nyhetsbrev 2015.
2. Tolkförmedling Väst. Beslut att fastslå reviderad budget och verksamhetsplan 20152017. (KS 2015/101)
3. Gullspångs kommun, kommunfullmäktige. Beslut att utse Carina Gullberg (S) samt
Björn Thodenius (M) till gemensamt Brottsförebyggande och trafiksäkerhetsrådet i
MTG. (KS 2013/431)
4. Sveriges Kommuner och Landsting. Sammanträdesplan för 2016.
5. Kristinehamns kommun. 2015-04-23 beslutade 13 kommuner runt Vänern att ingå ett
Vänersamarbete (Ekonomisk förening för Vänersamarbete). (KS 2014/372)
6. Lidköpings kommun. Årsredovisning för år 2014.
7. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Beslut om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Mariestads kommun erhåller 872 tkr. för projekt sjön Östen.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 226

KS 2015/90

Budget för Mariestads kommun år 2016 samt flerårsplan 2017-2018
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för år 2016 samt
flerårsplan för åren 2017-2018 i enlighet med majoritetspartiernas förslag.
2. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder, med totalt 260 miljoner kronor.
3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige
(§ 140/13).
4. Skattesatsen ska vara oförändrad.
5. Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige (§ 140/13).
6. Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig taxering
samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutas av riksdagen, i
den antagna driftbudgeten för Mariestad under 2016 och flerårsplan 2017-2018.
Marianne Kjellquist (S) samt Janne Jansson (S) deltar inte i beslutet. Oppositionspartierna
(Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet) återkommer med ett eget budgetförslag.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en verksamhetsplan som är baserad på majoritetspartiernas budgetförslag. Uppdraget ska återredovisas
till arbetsutskottet i september 2015.
Marianne Kjellquist (S) samt Janne Jansson (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna) har upprättat förslag till driftbudget för år 2016 med flerårsplan 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget för år 2016 samt flerårsplan 2017-2018.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M), Henrik Karlsson (-) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker majoritetspartiernas förslag till driftbudget för år 2016 med flerårsplan 2017-2018 samt förslag till
investeringsbudget för år 2016 samt flerårsplan 2017-2018.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp majoritetspartiernas förslag till driftbudget för
år 2016 med flerårsplan 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget för år 2016 samt
flerårsplan 2017-2018 för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
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Underlag för beslut

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna) förslag till
drift- och investeringsbudget för år 2016 samt flerårsplan 2017-2018.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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Ksau § 227

KS 2014/423

Information om möjligheterna till ett framtida samarbete med Avfall
Östra Skaraborg (AÖS)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
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.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-13 att inte arbeta vidare med att bilda ett kommunalförbund enligt upprättat förslag och underlag. Kommunstyrelsen gav samtidigt kummunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna till ett framtida sammarbete med Avfall Östra
Skaraborg.
Avfallschef Annika Kjellkvist samt redovisningschef Lars Bergqvist har upprättat ett underlag som beskriver möjligheterna till ett framtida samarbete med Avfall Östra Skaraborg
(AÖS).
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist 2015-05-07, Information om möjligheterna till ett framtida samarbete med Avfall Östra Skaraborg (AÖS).
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-05-08, Interna ersättningar
från avfallsnämnden.
Förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist samt förbundschefen för AÖS Lars
Persson 2015-05-11, Skrivelse – Mariestad och Gullspångs medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Avfallschef Annika Kjellkvist)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
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Ksau § 228

KS 2014/448

Beslut om granskning: Förslag till ändring av detaljplan för kv.
Målaren, Grangärdet, Mariestad centralort
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att r förslaget till ändring av detaljplan för kv. Målaren, Grangärdet, Mariestad centralort blir föremål för granskning enligt standardförfarande.
Bakgrund

Thord och Christina Falkerstedt inkom 2014-12-01 med ansökan om planbesked avseende
fastigheten Målaren 6. Fastighetsägarna avser stycka tomten och möjliggöra nybyggnation
av enbostadshus. Då fastigheten omfattas av fastighetsplan T216 från år 1951 är inte detta
möjligt utan detaljplaneändring.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-04 att meddela positivt planbesked för
upphävande av fastighetsindelning för kv. Målaren, Grangärdet, Mariestad centralort samt
att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-03-25 att ställa ut förslag till ändring av
detaljplan för kv. Målaren, Grangärdet, Mariestad centralort för samråd enligt standardförfarande. Planen har varit utställd för samråd under tiden 1 april till och med 24 april 2015 då
den varit utskickad till ett flertal remissinstanser och funnits tillgänglig i Stadshuset samt på
kommunens hemsida. Efter samrådstiden har inkomna synpunkter sammanställts och
kommenterats i ett särskilt utlåtande vidare har planhandlingarna reviderats.
Inkomna synpunkter har gett upphov till följande förändringar; u-område har införts i planområdets östra del och planhandlingarna har kompletterats med text rörande dagvattenhantering och grundläggning.
Förslag till ändring av detaljplan genom tillägg för kv. Målaren innebär endast att fastighetsplanerna, T216 och T442, 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 ett 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 samt planarkitekt Jenny Olausson 2015-05-05, Beslut om granskning: Förslag till ändring av detaljplan för kv. Målaren,
Grangärdet, Mariestad centralort.
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Ändring av detaljplan för kv. Målaren, Mariestads centralort, Särskilt utlåtande.
Ändring av detaljplan för kv. Målaren, Mariestads kommun, Plankarta med bestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Jenny Olausson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 229

KS 2013/437

Beslut om antagande:
Detaljplan för Termiten 1 m.m. Mariestads centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Termiten 1 m.m., Mariestad centralort.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 att ersätta dagens F-6 skolor inom skolområde
Väster (Lockerudsskolan, Kronoparksskolan, Flitiga Lisans skola och Leksbergs skola) med
två nya 2-parallelliga F-6 skolor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-05-21planavdelningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för nybyggnad av 2-parallellig F-6 skola på Lockerud.
Planområdet ligger inom stadsdelen Lockerud, ca 2 km sydväst om Mariestad centrum och
omfattar ca 7,5 ha bebyggd mark, park- och naturområden. Förslag till detaljplan för Termiten 1 m.m., Mariestad centralort syftar till att möjliggöra uppförande av ny F-6 skola på
Lockerud.
Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande enligt reglerna i PBL 2010:900.
Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under vintern 2014/15 samt granskats
under våren 2015. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, plan- och landskapsarkitekt
Hanna Asp samt planarkitekt Adam Johansson 2015-05-08, Beslut om antagande: Detaljplan för Termiten 1 m.m. Mariestads centralort.
Plankarta med bestämmelser, detaljplan för Termiten 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun (antagandehandling)
Planbeskrivning, detaljplan för Termiten 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun
(antagandehandling)
Granskningsutlåtande för Termiten 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp)
(Planarkitekt Adam Johansson)
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Ksau § 230

KS 2013/158

Inbjudan att underteckna Klimatstrategi för Västra
Götalandsregionen - Uppföljning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska underteckna Klimatstrategin för
Västra Götaland.
Bakgrund:

Mariestads kommun har blivit inbjuden att underteckna Klimatstrategi för Västra Götaland.
Strategin har funnits i några år och har hittills undertecknats av 42 av Västra Götalands 49
kommuner. Deltagarna i strategin arbetar för följande mål:
-

Fossiloberoende till år 2030
God ekonomi
Minskad klimatpåverkan
Trygg försörjning
Fler arbetstillfällen

Mariestads kommun har deltagit i arbetet och i årliga uppföljningar men aldrig formellt undertecknat strategin.
Att beakta vid ett undertecknande:
-

Kommunen har hittills deltagit i arbetet, då alla inblandade felaktigt antagit att kommunen redan är med.
42 av 49 kommuner har redan undertecknat.

-

Mariestads kommun har i Energi- och klimatplanen samt i Energieffektiviseringsstrategin ambitionen att bli fossiloberoende redan till år 2020.

-

Målen för strategin stämmer bra överens med målen för Biosfärområdet.

-

Töreboda medverkar redan och Gullspång har för avsikt att delta.

-

Kommunen förväntas arbeta aktivt med frågorna.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol 2015-05-06, Remissvar
– Klimatstrategi för Västra Götalandsregionen.
Västra Götalandsregionen, miljönämnden 2015-04-09, Välkommen att underteckna Klimatstrategi för Västra Götalandsregionen – bli en del av en fossiloberoende region.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Västra Götalandsregionen, miljönämnden)
(Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol)
Justerandes signatur
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Ksau § 231

KS 2015/105

Önskemål om kostnadsfritt inträde för ledsagare på kommunens
anläggningar och arrangemang
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte införa ett pluspolarkort för ledsagare på kommunens
anläggningar och arrangemang.
I den grundläggande kompetensbestämmelsen i kommunallagen ligger ett principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda. Det beror på att det i regel inte kan vara av allmänintresse att lämna den typen av understöd. Undantag från förbudet finns i viss speciallagstiftning, t.ex. socialtjänstlagen och lagen om vissa kommunala befogenheter (ex.vis servicetjänster till personer över 67 år utan individuell behovsprövning). Överhuvudtaget anses det
falla utanför den allmänna kompetensen att göra vederlagsfria prestationer till enskilda personer, om inte kommunen enligt offentligrättslig eller civilrättslig lag är skyldig att göra en
sådan prestation eller att kommunen, på någon särskild kommunalrättslig grund, har rätt att
prestera. Motsvarande regel gäller för eftergifter
Förslaget till gratis entré för ledsagare vid kommunens anläggningar är i och för sig ett positivt förslag. Förslaget är dock av en sådan natur att den föreslagna rätten först bör regleras i
lag, på samma sätt som gäller för exempelvis rätt att tillhandahålla servicetjänster till personer som fyllt 67 år.
Bakgrund

Synskadades Riksförbund har inkommit med ett önskemål om kostnadsfritt inträde för ledsagare. För att förbättra tillgängligheten till kultur- och fritidsutbudet i Mariestads kommun
för personer med funktionsnedsättning kan Mariestads kommun lansera ett pluspolarekort,
ett kultur- och fritidskort som ger fritt inträde för medföljande person till diverse aktiviteter.
Pluspolarekortet ger personer med funktionsnedsättning och som bor i Mariestads kommun
möjlighet att ta med sig en vän som extra stöd, hjälp eller bara som sällskap när man vill ta
del av fritids- eller kulturutbudet i Mariestad. Denna person följer med utan att betala entréavgift på idrottsevenemang, badhus, konserter eller teater med mera.
Personer med funktionsnedsättning är endast de som kan ansöka om kortet och de behöver
inte något beslut om specifik ledsagare, utan med pluspolarkortet kan de ta med den person
som uppskattar samma aktivitet. Mariestads kommun ska arbeta aktivt med idrottsföreningar, studieförbund m.m. för att få deras medverkan till bidraget för att genomföra pluspolarkortet.
Tillgänglighetssamordnaren föreslår att kommunstyrelsen beslutar att införa ett pluspolarkort som ger ledsagare kostnadsfritt inträde på kommunens anläggningar och arrangemang.
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Chefen för sektor stöd och omsorg framhåller i ett yttrande att ledsagning som är beviljat
enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) inte ska omfattas av pluspolarkortet. Pluspolarkortet bör riktas mot de som inte har
ledsagning beviljat enligt SoL eller LSS utan endast mot dem som deltar i kultur och fritidsaktiviteter på egen hand med stöd av en anhörig eller vän. För att erhålla ett Pluspolarkort
ska Funktionshindret kunna styrkas genom läkarintyg
Underlag för beslut

Skrivelse från synskadades riksförbund 2015-02-23, Skrivelse gällande kostnadsfritt inträde
för ledsagare på kommunens anläggningar och arrangemang.
Skrivelse upprättad av tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson 2015-03-26, Förslag
om införande av pluspolarkort för ledsagare på kommunens anläggningar och arrangemang.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2015-04-27, Yttrande angående pluspolarkortet som en komplettering till tillgänglighetssamordnarens yttrande/förslag till beslut.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Synskadades Riksförbund)
(Tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson)
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
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Ksau § 232

KS 2015/82

Revidering av reglemente för arvode och traktamente för
förtroendevalda i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till revidering av reglemente för arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads kommun.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en rutin för hur ersättning för barntillsynskostnader vid politiska uppdrag ska utbetalas.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 att återremittera kommunstyrelsens förslag om
en revidering av reglerna för förlorad arbetsförtjänst. Kommunfullmäktige beslutade även
att det skulle bildas en parlamentarisk arbetsgrupp för att bereda och lämna förslag till förtydligade regler för förlorad arbetsförtjänst.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-02-18 kommunchefen i uppdrag att, i samråd
med arvodesgruppens ordförande, Janne Jansson (S), sammankalla en parlamentarisk arvodesgrupp för att revidera arvodesreglementet.
Arvodesgruppen har träffats vid två tillfällen och följande förtroendevalda har deltagit i
gruppen; Janne Jansson (S), Johan Abrahamsson (M), Nils Farken (MP), Evert Eklind
(MAP), Göran Hellström (FP), Per Rosengren (V)(deltog endast 2014-03-19), Jan Wahn (C)
samt Morgan Forsberg (KD). Sverigedemokraterna har inte närvarat med någon representant vid arvodesgruppens möten.
En enig arvodesgrupp beslutade 2015-04-22 att lämna förslag till revideringar av arvodesreglementet inom följande områden:
-

Förtroendevald kan vara berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst då hen
nyttjar inarbetad flextid vid förtroendeuppdrag.

-

Förtroendevald kan vara berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst då hen har
s.k. ”förtroendetid.

-

Förtroendevald är berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst med maximalt
en timma innan sammanträdet samt en timma efter sammanträdet.

-

Förtroendevald kan vara berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst då ett
schemalagt arbetspass infaller i anslutning till sammanträde med nämnd/styrelse eller
arbetsutskott.

-

Tydliggöra uppdrag och befogenheter för kommunstyrelsen (nämnd), lönechefen samt
personalchefen.

-

Kommunfullmäktiges ordförande är berättigad till förrättningsarvode vid de tillfällen
då representationen innefattar förberedelser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 232 (forts.)
______________________________________________________

-

Tydliggöra begreppet ”Egenföretagare”.

-

Styrka § 7 i befintligt arvodesreglemente (ersättning för arbetstid efter 18:30).

-

Begäran om ersättning för inkomstbortfall och förrättning som är äldre än tre månader
ersätts inte.

-

Tydliggöra förutsättningarna för visstidsanställda med timlön att erhålla ersättning för
förlorad arbetsförtjänst

-

Redaktionell revidering av befintligt arvodesreglemente avseende dubbla skrivningar,
arvodesnivåer m.m.

Arvodesgruppen föreslår även att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
upprätta en rutin för hur ersättning för Barntillsynskostnader ska utbetalas.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2015-04-28, Revidering av reglemente för arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads kommun.
Förslag till revidering av dokumentet; Arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
(Administrativa chefen Ola Blomberg)
(Nämndsekreterare Ewa Sallova)
(Nämndsekreterare Helena Andersson)
(Nämndsekreterare Carina Törnell)
(Nämndsekreterare Annika Kjellman)
(Lönechef Arvo Niiholm)
(Personalchef Stefan Wallenå)
(Lönekontoret, Kenneth Nygren)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 233

KS 2014/419

Komplettering av befintlig slamtaxa
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande komplettering i taxetabellen i befintlig slamtaxa;
Taxan regleras årsvis mot Avfall Sveriges Avfalls index, A 12:3 MD med oktober månads index, basmånad oktober 2014.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads och Gullspångs kommuner har antagit en ny taxa förtömning av enskilda avlopp. I taxetabellen i förslag till beslut saknas uppgiften om att det i
taxan ingår en reglering mot index. Detta ska kompletteras och läggas till i beslutet.
Tömning av enskilda avlopp upphandlades under år 2014 av avfallsavdelningen. I förfrågningsunderlaget för upphandling av tjänsten ingår en indexreglering av tömningspriset med
hänvisning till Avfall Sveriges Avfallsindex, A 12:3MD med bas- månad oktober 2014.
Denna indexreglering är också inskriven i avtalet med den vinnande entreprenören.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2015-04-14 § 22, Komplettering till antagen slamtaxa.
Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist 2015-04-14, Komplettering till antagen
slamtaxa.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Avfallsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 234

KS 2015/39

Motion om gratis frukt till alla elever i årskurserna 1-3
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska bistå med gratis frukt till alla elever i årskurserna 1-3. Motionen överlämnades till sektor utbildning för
beredning.
Samtliga elever i förskoleklass erbjuds en frukt per dag till en kostnad av ca 100 tkr/år.
Kostnaden för en frukt per dag till samtliga elever i årskurserna 1-3, som föreslås i motionen, uppgår till 300 tkr/år. Denna kostnad ryms inte i utbildningsnämndens budget.
Beslutar kommunfullmäktige, i enlighet med motionen, att Mariestads kommun ska bistå
med gratis frukt till alla elever i årskurserna 1-3, krävs en utökad budgetram med 300 tkr/år.
Underlag för beslut

Motion från Christer Dalvik om att Mariestads kommun ska bistå med gratis frukt till alla
elever i årskurserna 1-3.
Skrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg, kostchef Ann-Christine Gustavsson samt handläggare Inger Hermansson 2015-04-22, Remissvar angående motion om fri
frukt till alla elever i årskurs 1-3.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Christer Dalvik)
(Utbildningschef Katarina Lindberg)
(Kostchef Ann-Christine Gustavsson)
(Handläggare Inger Hermansson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 235

KS 2015/130

Medborgarförslag om att anlägga en snabbladdningsstation för
elbilar vid Haggården/Hindsberg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Bakgrund

Gotfried van Agthoven, Hindsberg Kristineborg i Mariestad, har i ett medborgarförslag
föreslagit att kommunen ska kontakta Tessla Motors för att installera en snabbladdningsstation för elbilar på industriområdet Haggården/Hindsberg.
Antagen detaljplan för Del av Leksberg 10:1, Hindsberg möjliggör verksamheter i form av
fler restauranger samt bränslestation. Trafikplatsen mellan E20 och riksväg 26 är därför
högintressant att utveckla vidare med verksamheter som ger service till trafikanterna och i
förlängning skapar sysselsättning genom de företag som etablerar sig i området.
I kommunens etableringsarbete har kontakter tagits med aktörer som är verksamma inom
drivmedel försörjning vilket också innefattar snabbladdningsstation för elbilar.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Gotfried van Agthoven, Hindsberg Kristineborg i Mariestad, om att
kommunen ska kontakta Tessla Motors för att installera en snabbladdningsstation för elbilar
på industriområdet Haggården/Hindsberg.
Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2015-05-05, Medborgarförslag om att
anlägga en snabbladdningsstation för elbilar vid Haggården/Hindsberg.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Gotfried van Agthoven)
(Näringslivschef Mats Widhage)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 236

KS 2015/202

Fråga om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten
Östra Skaraborg år 2014
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten
Östra Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Bakgrund

Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för år
2014. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar även för
att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer sammantaget att direktionen, i allt väsentligt, har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer dock att direktionen ska ta ett större ansvar
för den interna kontrollen och med utgångspunkt från en väsentlighet- och riskbedömning
besluta om årlig internkontrollplan med återrapportering till direktionen.
Revisorerna bedömer måluppfyllelsen som god avseende såväl ekonomi som verksamhet.
Det ekonomiska resultatet innebär att verksamheten gått med ett överskott om 2 200 tkr.
Revisorerna inom kommunalförbundet tillstyrker att direktionen och direktionens enskilda
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Underlag för beslut

Årsredovisning 2014 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, inklusive revisionsberättelse
och granskningsutlåtande.
Verksamhetsberättelse 2014 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 237

KS 2015/216

Inspirationspriset 2015
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte dela ut något inspirationspris för år 2015.
Bakgrund

I samband med att Mariestad firade 425 års jubileum år 2008 delades Inspirationspriset ut
för första gången. Priset är ett led i arbetet med att stärka Mariestad som en ort för kreativitet och inspiration.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade år 2009 att Inspirationspriset ska delas ut årligen
i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni samt att kommunstyrelsens arbetsutskott ska
utgöra jury för priset.
Invånarna i Mariestad har uppmanats att nominera till Inspirationspriset 2015. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har behandlat nomineringarna. Arbetsgruppen anser inte att
någon av de som nominerats i år uppfyller kriterierna för priset.
Förslaget från tjänstemannagruppen är därför att kommunen inte delar ut något Inspirationspris för år 2015.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2015-05-05, Inspirationspriset 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunikationschef Annika Björklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 238

KS 2015/155

Yttrande över underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till
ett förändrat klimat
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat i enlighet med upprättat förslag.
Bakgrund

SMHI har upprättat förslag till underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över förslaget till underlag för kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat.
Underlag för beslut

Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet, Remiss av underlag till kontrollstation
2015 för anpassning till ett förändrat klimat.
Skrivelse upprättad av miljöutredare Håkan Magnusson samt enhetschef byggavdelningen
Malin Bengtsson 2015-05-05, Remissyttrande - underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet)
(Miljöutredare Håkan Magnusson)
(Enhetschef byggavdelningen Malin Bengtsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 239

KS 2015/33

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att tillföra tekniska nämnden maximalt 500 tkr för att finansiera
överenskommelsen mellan arbetsmarknadsenheten och sektor samhällsbyggnad för år 2015.
Ersättningen utbetalas till tekniska nämnden efter att åtgärderna vidtagits och redovisats.
Kostnaden belastar kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2015.
Kostnader därutöver ska om det är möjligt fördelas mellan de som nyttjar arbetsmarknadsenhetens tjänster, främst verksamhet teknik samt mark- och exploatering inom sektor samhällsbyggnad. Om verksamhet tekniks förutsättningar att finansiera sin del av avtalet ändras
ska finansieringsfrågan återföras till kommunstyrelsen för beslut.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska chefen i uppdrag att upprätta en underhållsplan samt prioriteringslista för kommunens samtliga lekplatser. Uppdraget ska redovisas
snarast.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-01-21kommunchefen i uppdrag att upprätta ett
förslag till skötselavtal för kommunens lekplatser, grönområden, hamnområdet samt Maria
Nova (byggnaden) mellan arbetsmarknadsenheten (AME) och verksamhet teknik.
AME uppger att deras åtagande kommer att kosta 696 tkr för arbetsledning samt för personer som utför arbetet. Det konstateras även att sektor samhällsbyggnad inte har möjlighet
att finansiera stora delar av avtalets åtagande under 2015. Avtalet ska i huvudsak finansieras
av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-22 samt 2015-05-06 att återremittera
ärendet för att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för skötselavtalet.
Underlag för beslut

Skrivelse av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-05-12, Finansiering av överenskommelse mellan AME och sektor samhällsbyggnad 2015
Skrivelse/överenskommelse mellan chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
och biträdande arbetsmarknadschef Joakim Stier 2015-05-12, Överenskommelse mellan
AME och sektor samhällsbyggnad för år 2015.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
(arbetsmarknadschef Ulrika Lindahl, verksamhet teknik, Ewa Sallova)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 240

KS 2015/217

Övertagande av fyrar inom Mariestads kommun
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner det upprättade överlåtelseavtalet för fyrarna
Snuggen, Nolhagen övre, Nolhagen nedre, Snappudden övre och Snappuden nedre.
Bakgrund

Sjöfartsverket ser kontinuerligt över de tekniska installationerna för sin nautiska verksamhet
och behovet av dessa. För ca tio år sedan väcktes tanken från Sjöfartsverket att lägga ner
verksamheten i ovan nämnda fyrar samt att påbörja en rivning. Efter kommunalt initiativ
startade diskussionen för ett övertagande av fyrarna från Sjöfartsverket samt att eventuellt
överföra ett ansvar från kommunen till fyrsällskapet.
Som ett led i detta har ett överlåtelseavtal upprättats där kommunen tar över de aktuella fyrarna och får nyttjaderätt till de markområden som är kopplade till fyrarna, för deras placering eller för att skapa siktlinjer. Sjöfartsverket har kvar möjlighet och ansvar för att inplacera nautisk utrustning i fyrarna och betalar för detta en årlig avgift om 10 000 kr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-05-04, Övertagande av fyrar inom Mariestads kommun.
Överlåtelseavtal avseende fyrarna Snuggen, Nolhagen övre, Nolhagen nedre, Snappudden
övre och Snappuden nedre.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 241

KS 2010/271

Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun 2015-2025
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun 2015-2025 till samtliga partier i kommunfullmäktige.
Remissyttrandena ska vara projektsamordnare Anders Johansson tillhanda den 10 juni.
2. Arbetsutskottet ger projektsamordnare Anders Johansson i uppdrag att revidera siffermaterialet under rubrikerna ”Jord- och skogsbruk” samt ”Yrkesfiske” innan underlaget
skickas på remiss.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-30 att bifalla en motion om att upprätta en landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
Arbetet har sedan år 2013 skett i tre etapper: statistiska grunder, dokumentstruktur samt
slutlig sammanställning och avstämning. En projektgrupp bestående av projektledare Anders Hultén-Olofsson, näringslivschef Mats Widhage samt planarkitekt Sofia Hjort har tagit
fram och utvecklat grunderna och stommen i strategin. Det avslutande arbetet har hållits
samman av projektsamordnaren Anders Johansson. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
agerat styrgrupp.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av projektsamordnaren Anders Johansson 2015-05-07, Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun 2015-2025.
Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun 2015-2025, Bo Leva Verka, Förslag 150507.
Sammanställning av landsbygden i Mariestads kommun 2013, Bilaga 1 till Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun 2015-2025.
______________________________________________________

Expedieras till:
Samtliga partier i kommunfullmäktige
Projektsamordnaren Anders Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 242

KS 2015/207

Fastställande av avgift för kopior av allmänna handlingar inom
Tolkförmedling Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordningen (1992:191).
Bakgrund

Enligt Tryckfrihetsförordningen har den som önskar ta del av en allmän handling ”rätt att
mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut”. För
att ett kommunalförbund ska ha rätt att ta ut avgift för utlämnande av handling krävs att
samtliga medlemmars fullmäktige har fastslagit detta.
Direktionen inom Tolkförmedling Väst beslutade 2015-04-17 att rekommendera medlemmarnas fullmäktige att besluta att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordningen (1992:191).
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från direktionen inom Tolkförmedling Väst 2015-04-17 § 177, Fastställande av avgift.
Skrivelse upprättad av förbundschef Karin Martinsson 2015-03-19, Fastställande av avgift
för kopia av allmän handling.
Avgiftsförordning (1992:191)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tolkförmedling Väst)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 243

KS 2015/215

Studieresa till Lomma kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte genomföra ett studiebesök i Lomma
kommun.
Bakgrund

Lomma kommun med sina 24 000 invånare, bostäder och näringsverksamheter i å- och
strandnära lägen har mycket gemensamt med Mariestads kommun. Då Mariestad står inför
en omdaning av ett gammalt industriområde till bostadsområde, Katthavet/ Sjöstaden etapp
2 och en utveckling av inre hamnen, är ett studiebesök i en kommun med snarlika erfarenheter av stort värde. Inte minst mot bakgrund av utmaningar kommunen kan ställas inför.
Lomma kommun är på väg att slutföra sin omdaning i hamnområdet, ett lyckat projekt med
många beröringspunkter beröringspunkter till såväl bostadsbebyggelse, näringsliv och turism.
Planavdelningen föreslår en tid för resa i slutet av augusti. Antingen mitten/slutet av vecka
34 (19,20 eller 21:e) eller mitten/slutet av v 35 (26,27 eller 28:e). Förslagsvis åker vi från Mariestad på eftermiddag efter kontorstid och övernattar i Lomma kommun för att sedan dagen efter guidas av samhällsbyggnadsrepresentanter och politiker genom hela den process
Lomma genomgått.
Kommunstyrelsens arbetsutskott samt presidierna i miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden är tillsammans med berörda tjänstemän i Mariestads kommun är inbjudna
till studiebesöket.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottet inte ska genomföra ett studiebesök i
Lomma i enlighet med upprättat förslag.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget förslag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt exploateringschef Erik Randén 2015-05-12, Beslut om studieresa till Lomma kommun.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 244

Information på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Förutsättningar för att öppna toaletten vid Sandvik på Torsö

Arbetsutskottet gav 2015-05-06 kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att öppna toaletten vid Sandvik på Torsö.
Kommunchefen återrapporterar uppdraget på sammanträdet.
______________________________________________________

Tillgänglighetsanpassning av Österlånggatan/gågatan

Arbetsutskottet gav 2015-05-06 kommunchefen i uppdrag att lämna en lägesrapport över
pågående arbete med att tillgänglighetsanpassa Österlånggatan/gågatan.
Kommunchefen återrapporterar delar av uppdraget på sammanträdet.
______________________________________________________

Finskt förvaltningsområde

Arbetsutskottet gav 2015-05-06 kommunchefen i uppdrag att tillskriva Skövde kommun för att
efterhöra om det finns intresse av en gemensam administration av finskt förvaltningsområde.
Kommunchefen återrapporterar uppdraget på sammanträdet.
______________________________________________________

Samverkan mellan Mariestads kommun och Chalmers Arkitektur

Chalmers tekniska högskola har bjudit in representanter för Mariestads kommun har bjudit
in till ett möte för att diskutera utökad samverkan den 3 juni kl. 12.00–14.30.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska representeras av Marianne Kjellquist (S), Rune Skogsberg (C), kommunchef Lars Arvidsson samt tekniska chefen Kristofer Svensson.
______________________________________________________

Möte om kommunstyrelsens mål 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att träffas idag kl. 13.00 för att diskutera styrelsens mål.
______________________________________________________

Avtal om hyra av lokal i Almedalen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) informerade om att projektet ”Industriell förnyelse,
där bl.a. Mariestads kommun ingår, har hyrt en lokal under Almedalsveckan.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 244 (forts.)
______________________________________________________

Bredband på landsbygden

Rolf Åkesson, VD på VänerEnergi AB, och arbetsutskottet diskuterar inför morgondagens
möte med kommunens fiberföreningar, representanter för Västra Götalandsregionen m.fl.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 245

Uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tillgänglighetsanpassning av Österlånggatan/gågatan

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett beslutsunderlag för tillgänglighetsanpassning av Österlånggatan/gågatan.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-20

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 246

Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Handelsplats Mariestad

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från styrelsemöte med Handelsplats Mariestad den 19
maj i Mariestad.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-05-20

Anslagsdatum

2015-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-06-12

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

