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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 99

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. E-post från Olov Larsson. I skrivelsen ifrågasätts kommunens beslut att bygga en ny
bollhall.
(Dnr. KS 2011/0250)
2. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och
20 § förmynderskapsförordningen (Överförmyndarverksamheten).
3. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket m.fl. Informations- och prognosbrev gällande
mottagningsbehovet av nyanlända.
4. Förvaltningsrätten i Jönköping. Beslut att avslå överklagande av färdtjänst för arbetsresor.
(Dnr. KS 2011/0333)
5. Mariestad Handel (tidigare Svensk Handel Mariestad). Skrivelse i vilken föreningen
framhåller att de gärna ser att Mariestads kommun tar initiativ till att ett möte med representanter för samtliga berörda aktörer kan genomföras inom en snar framtid.
(Dnr. KS 2012/0073)
6. Socialnämnden. Beslut avseende åtgärder med anledning av månadsavstämmning för
februari månad 2012.
7. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut avseende förslag på konsertverksamhet utomhus
på Mumma sommaren 2012 – Mariestad Bävern 3
8. Kommunstyrelsen i Töreboda kommun. Beslut att föreslå kommunfullmäktige att för
sin del anta upprättat förslag till ändring av §§ 5 och 14 i reglementet för den gemensamma nämnden för löneadministration, att gälla från och med den 1 juli 2012.
(Dnr. KS 2012/0086)
9. Kommunstyrelsen i Töreboda kommun. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till utredningen (Framtidens turism) och godkänner, för Töreboda kommuns del, det förslag till
fortsatt arbete som redovisas och förslaget till projektbudget för år 2012 inklusive
kostnader, finansiering och kostnadsberäkning, under förutsättning att övriga MTGKkommuner fattar motsvarande beslut.
10. Attendo Sverige AB. Ansökan om markanvisning för byggande av vårdboende. Dokumentet har expedierats till planeringschefen samt vård- och omsorgschefen.
(Dnr. KS 2012/0087)
11. Barbro Hansson. Skrivelse angående planerad vindkraftpark i Västra Kinneskogen i
Mariestads kommun.
(Dnr. KS 2011/0330)
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Ksau § 100

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Boverket. Inbjudan till seminarium med fakta och inspiration kring gemensamhetsutrymmen – ”Utforma studentbostäder för gemenskap” den 17 april 2012 i Stockholm.
2. Falköpings kommun, Västra Götalandsregionen m.fl. Inbjudan till The 3rd European
Regional Safe Community Conference den 4-5 juni 2012 i Falköping.
3. Tidans vattenförbund. Kallelse till årsstämma den 10 april 2012 i Skövde.
4. Högskolan Borås, Borås stad. Inbjudan till konferensen ”Mötesplats sociala medier”
tema Hotbilder och motbilder den 8 maj 2012 i Borås.
5. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till konferensen ”Samverkande sjukvård - modell
och verklighet” den 21 maj 2012 i Strömstad.
6. Region Värmland m.fl. Inbjudan till konferensen ”Oseriösa aktörer i offentlig upphandling” den 25 april 2012 i Karlstad.
7. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till kommunstyrelserna i länets kommuner att delta i ett samlat regionalt arbete i Västra Götaland med insatser mot langning
av alkohol under 2012.
8. West Sweden. Kallelse till årsstämma 2012 den 11 maj i Lerum.
9. Boverket. Inbjudan till seminariet ”Utforma studentbostäder för gemenskap - seminarium med fakta och inspiration kring gemensamhetsutrymmen” den 17 april i Stockholm.
10. Länsstyrelsen. Inbjudan till samrådsmöte om Tidans mynning och kvillar den 2 alternativt 3 maj.
Utvecklingschefen får i uppdrag att bereda detta ärende till arbetsutskottet inför samrådsmötet.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Ksau § 101

Ställplatser för husbilar på hamnplan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för kompletterande beredning med hänvisning till tidigare beslut.
Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-03-15 framfördes önskemål om att kommunledningskontoret/tekniska förvaltningen ska informera om arbetet med att etablera ställplatser
för husbilar på hamnplan.
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén samt trafikutredare Eva Berdenius informerar
på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
T.f. turistchef Anna Söderman
Trafikutredare Eva Berdenius
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén
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Ksau § 102

KS 2012/0103

Deltagande i WEPA-process 2012 - West Sweden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska genomföra en
WEPA-process på de datum som föreslagits av West Sweden.
Bakgrund

Mariestads kommun har tidigare anmält intresse av att, tillsammans med West Sweden,
genomföra en s.k. WEPA-process.
West Sweden har erbjudit Mariestads kommun att tidigarelägga processen så att den kan
genomföras under augusti och september månad 2012. Planeringschefen meddelade West
Sweden 2012-03-15 att Mariestads kommun antar erbjudandet om en tidigareläggning av
WEPA-processen.
Behandling på sammanträdet

Per Rosengren (V) yrkar att Mariestads kommun ska avstå från att genomföra Wepaprocessen samt att Mariestads kommun ska lämna organisationen West Sweden.
Rune Skogsberg (C) yrkar att Mariestads kommun ska genomföra en WEPA-process på de
datum som föreslagits av West Sweden.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker Skogsbergs (C) yrkande.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt Rune Skogsbergs (C) förslag.
Underlag för beslut

Skrivelse från Planeringschefen till West Sweden 2012-03-15, Bekräftelse om deltagande i
WEPA-process 2012.
Skrivelse från näringslivsutvecklare Mats Widhage 2012-03-22, Information: Deltagande i
Wepa processen 2012 – West Sweden.
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
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Ksau § 103

KS 2012/0049

Yttrande över förslag till boendestrategiskt program för
Skövde kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande över förslag till boendestrategiskt
program för Skövde kommun:
Mariestads kommun konstaterar att förslaget till boendestrategiskt program för Skövde
kommun är ett mycket tydligt och offensivt dokument. Programmet och dess förväntade
måluppfyllelse kommer vara till gagn för såväl Skövde som för angränsande kommuner och
för Skaraborg i stort.
I dokumentet anges begreppet Skövderegionen och Mariestads kommun tolkar att detta
begrepp är synonymt med Skövdes lokala arbetsmarknadsområde (LA-region). Då Mariestads kommun ingår i denna arbetsmarknadsregion välkomnar vi tillväxt mål nr 16 om en
”Regional samverkan i boendeplaneringen”, i vilken Mariestads kommun kommer att delta.
I detta sammanhang tror vi att det är särskilt intressant att visa hur kommunerna tillsammans kan erbjuda ett varierat utbud av boendemöjligheter. Här kan Mariestad och Skövde
komplettera varandra med utgångspunkt ur de båda kommunernas olika geografiska och
strukturella förutsättningar. Utöver detta är det särskilt intressant att skapa ytterligare möjlighet för boende utmed det viktiga pendlingsstråket RV 26. Både genom förtätning i stadskärnorna och på landsbygden.
I övrigt har Mariestads kommun inga synpunkter på förslag till Boendestrategiskt program.
Bakgrund

Skövde kommun har utarbetat ett förslag till boendestrategiskt program. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Mariestads kommun ska i främst yttra
sig över s.k. mellankommunala frågor.
Programmet bygger på målet om att Skövde kommun ska växa till 60 000 invånare fram till
år 2025. Det innebär bland annat att kommunen kommer att skapa förutsättningar för att
producera 300 nya bostäder varje år.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-03-09, Yttrande över förslag
till boendestrategiskt program för Skövde kommun
Remisshandling upprättad 2012-02-22, Boendestrategiskt program för Skövde kommun
2012 – 2015.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen,
(Skövde kommun)
(Planchef Kristofer Svensson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29

Sida 6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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KS 2010/0072

Försäljning av mark inom fastigheten Fors 1:32
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner det upprättade köpekontraktet med Ulrika och Johan Wallenstein där kommunen överlåter del av fastigheten Fors 1:32 om ca 12 600 kvadratmeter till
bolaget.
Den totala köpeskillingen uppgår till 126 tkr.
Bakgrund

Ulrika och Johan Wallenstein arrenderar idag ett område inom fastigheten Fors 1:32 av
kommunen. Wallensteins har inkommit med en förfrågan om att köpa till en del av den
mark som de idag arrenderar. Inom detta område finns det ekonomibyggnader som är uppförda på fastigheten Fors 1:32.
Mark- och exploateringsingenjören har förhandlat med Wallensteins och ett förslag till köpekontrakt har upprättats. Den totala köpeskillingen uppgår till 126 tkr.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) samt Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt mark- och exploateringsingenjör Erik Randén, Köpekontrakt avseende försäljning av mark inom Fors 1:32.
Förslag till köpekontrakt för del av fastigheten Fors 1:32 om ca 12 600 kvadratmeter.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Ksau § 105

KS 2012/0023

Beslut om antagande:
Ändring av detaljplan för Västra Skogen, Tranvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till ändring av detaljplan för Västra Skogen enligt enkelt planförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-02-02 att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att samråda ett förslag till ändring av detaljplan för Västra Skogen, Tranvägen, Mariestads tätort.
Syftet med ändringen är att möjliggöra att parhus får uppföras inom planområdet. Följande
ändringar av detaljplanen föreslås:
-

Minsta tomtstorlek ändras från 900 kvm till 600 kvm.

-

Total byggnadsarea får högst uppgå till 28 procent av fastighetsarean istället för som
tidigare 25 procent.

-

Förbud mot annan byggnation än friliggande villor upphävs.

-

Kravet om att entréer ska placeras mot lokalgatan upphävs.

Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2012-03-15, Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för Västra Skogen, Tranvägen, Mariestads tätort.
Samrådsredogörelse, Ändring av detaljplan för Västra skogen, Tranvägen Mariestads tätort.
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Planarkitekt Maria Nilsson)
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KS 2011/0226

Uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för Moviken 3:1,
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta
ett förslag till detaljplan för Moviken 3:1. Syftet med detaljplaneprocessen är att pröva
möjligheten att skapa ca 16 fastigheter för boende.
2. Arbetsutskottet konstaterar att planuppdraget i allt västentligt berör enskilda intressen
och att exploatörerna således ska på egen bekostnad svara för planförslagets framtagande samt därtill hörande utredningar. En särskild överenskommelse ska träffas mellan kommunen och exploatören om kommunens administrativa kostnader för att ta
fram detaljplaneförslaget.
Planeringschefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till planavtal i vilket detta ska regleras.
3. Innan detaljplanen antas ska även exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och
exploatören, där bl.a. tryggheten för tredje man säkras.
Bakgrund

Fastighetsägaren Lasse Magnusson har begärt besked om att få ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Moviken 3:1. Enligt inlämnad skrivelse önskar fastighetsägaren att skapa
upp till ca 16 tomter inom LIS-område 2A samt pröva möjligheten att skapa ytterligare en
eller två tomter inom Lis-område 2C. Det betonas att det åligger fastighetsägaren att i särskild ordning redovisa hur vatten- och avloppshantering ska lösas på kort och lång sikt.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M), Rune Skogsberg (C) samt Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-03-19, Uppdrag om att ta
fram ett förslag till detaljplan för Moviken 3:1, Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av ägaren till fastigheten Moviken 3:1 2011-08-10, Anhållan om plantillstånd.
Utdrag ur LIS-planen område 2 Moviken.
______________________________
Planeringschef Kristofer Svensson
Justerandes signatur
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KS 2012/0104

Förslag till ny linjesträckning för direkttågen till Göteborg på
Kinnekullebanan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Västra Götalandsregionen ger Västtrafik AB i
uppdrag att ta fram förutsättningarna för en omledning av Kinnekullebanans direkttåg till
Göteborg så att de går via Vänersborg/Trollhättan.
Förändringen föreslås ske i samband med tidtabellsskiftet i december 2012.
Bakgrund

Arbetsmarknaden i Fyrbodal har genom SAAB:s konkurs drabbats hårt. Ett stort antal personer behöver idag hitta nya arbeten, helst inom pendlingsavstånd. En viktig del i att klara
den omställning som väntar är goda kommunikationer. Västra Götalandsregionen har avsatt
ekonomiska medel för att skapa pendlingslösningar med hjälp av utökad kollektivtrafik.
Detta beslut syftar till att snabba på processen kring investeringar i ett triangelspår vid Håkantorp genom att, i närtid (december 2012), starta upp en ny linjesträckning för Kinnekullebanans direkttåg genom ett tågstopp i Håkantorp för att sedan via Vänersborg/Trollhättan till Göteborg.
Kommunerna utmed Kinnekullebanan; Gullspång, Mariestad, Götene, Lidköping, Grästorp och
Vara driver sedan lång tid tillbaka ett gemensamt utvecklingsarbete för att synliggöra Kinnekullebanan som ett konkurrenskraftigt transportsystem. I detta arbete har även Västra
Götalandsregionen varit en betydande samarbetspart. Arbetet har varit framgångsrikt och
har bl.a. medfört investeringar i flera nya tåg och ett utökat transportsystem med direkttågförbindelser till både Göteborg och Örebro. Dessa insatser har resulterat i en enastående
resandeutveckling. Idag reser ca 500 000 människor årligen med Kinnekullebanan.
Nuvarande linjesträckning för Kinnekullebanan, genom Skaraborg, har ett upptagningsområde med närmare 135 000 invånare (ca 10 000 fler än för stambanan genom Skarborg). Med en
förändrad linjesträckning kommer ytterligare ca 75 000 invånare att få tillgång till ett effektivare pendlingssystem och ett utökat trafikutbud.
I gällande infrastrukturplan t.o.m. 2021 finns regionala och statliga medel avsatta för investeringar i de s.k. länsjärnvägarna i Västra Götaland. Kinnekullebanan är en av de tre länsjärnvägarna som berörs av dessa investeringar.
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har även under våren 2011 ställt sig bakom
en motion gällande utredning av vilka investeringsbehov och ambitionsnivåer som föreligger i närtid för att utveckla Kinnekullebanan. Kommungruppen har med stöd av detta beslut och i samarbete med Västra Götalandregionen ställt samman ett förslag på följande åtgärder och insatser som bör genomföras för att höja kapaciteten på Kinnekullebanan:
Justerandes signatur
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-

Upprustning av hela Kinnekullebanan med ambitionen att uppnå nationell standard.

-

Triangelspår vid Håkantorp.

-

Elektrifiering av hela Kinnekullebanan.

Genom dessa åtgärder knyts Skövdes LA-region och Lidköpings LA-region närmare samman med Trollhättans LA-region och i förlängningen även Göteborgs LA via Norge/Vänerbanan. Triangelspåret skulle dessutom knyta samman godstransporterna på järnväg från vardera sidan om Vänern.
Genom insatser inom ramen för SAAB-paketet kan en tidigareläggning av ny linjestäckning
för direkttågen till Göteborg via Vänersborg/Trollhättan genomföras redan vid nästa tidtabellsskifte i december 2012.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson2012-03-16, Förslag till ny linjesträckning för direkttågen till Göteborg på Kinnekullebanan.
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
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KS 2011/0063

Högskolecentrum Mariestad
- Plattform för utveckling av högre utbildning i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att Högskolecentrum Mariestad (arbetsnamn) etableras som
kommunens gemensamma organisation för samordning och utveckling av all högre utbildning (eftergymnasial) i Mariestad.
Kommunstyrelsen utses att vara ansvarig nämnd för denna verksamhet.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör politisk styrgrupp för denna förvaltningsövergripande verksamhet.
Arbetet under 2012 ska bedrivas enligt presenterade aktiviteter i förslag till verksamhetsplan.
3. Verksamhetens behov av ekonomiska resurser ska presenteras och prövas inom ramen
för budgetarbetet inför år 2013.
Bakgrund

Ett av kommunstyrelsens fem mål för år 2012 är att ”Dacapo högskoleplattform ska starta.
Med detta avses att en verksamhetsledare ska vara anställd efter genomfört utredningsarbete”.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2011 att etablera Dacapo Högskolecentrum (arbetsnamn) som arbetsmodell för kommunens nämndsövergripande arbete för att nå målet om
1 000 eftergymnasiala utbildningsplatser. Inriktningen var att Dacapo Högskolecentrum ska
vara den samlande organisationen för utbildningarna och deras stödverksamheter.
Idag bedriver Göteborgs universitet tre mastersutbildningar i Mariestad och Karlstads universitet genomför högskoleutbildningar för Förskollärare. Utöver detta finns Yrkeshögskoleutbildning för tandtekniker.
Kommunchefen har under år 2011 lett en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med projektledningsstöd av Göteborgs universitet. Gruppens arbete finns sammanfattat i rapporten
”Plattform för eftergymnasiala utbildningar i Mariestad”. Utöver denna rapport har särskilda utredningar genomförts kring fortbildning för yrkesverksamma hantverkare, Biosfärskoordiantorer (internationell utbildning), intresseanmäla om yrkeshögskoleutbildning för studenter med lindrig funktionsnedsättning är framtagen och inskickad, beskrivning av behov i
framtida lokaler m.m.
Sammanfattat föreslår rapporten att det ska etableras en ny verksamhet, Högskolecentrum
Mariestad, som har i uppdrag att samordna all högre utbildning i Mariestad. Det vill säga
även den högre utbildning som idag samordnas av barn- och utbildningsnämnden. Överlämningen av ansvar ska ske successivt och anpassas till rådande förutsättningar.
Justerandes signatur
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Inom/under högskolecentrum kan och ska olika utbildningar från olika utbildningsanordnare samordnas. Dels utbildningar som har en naturlig koppling till de utbildningar som redan
bedrivs i Mariestad av Göteborgs universitet, dels befintliga och nya utbildningar som har
som huvudsyfte att erbjuda eftergymnasiala utbildningar inom Mariestads naturliga influensområde. Det senare syftar till att svara mot ett delregionalt behov av utbildningar.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) samt Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-02-17, Högskolecentrum
Mariestad – plattform för utveckling av högre utbildningar i Mariestad.
Kommunledningskontoret, rapport, ”Plattform för eftergymnasial utbildning i Mariestad”,
2012-03-19.
Verksamhetsplan 2012 – Högskolecentrum Mariestad (arbetsnamn)
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2011-03-10 § 29 ”Dacapo högskolecentrum – bildande av paraplyorganisation för högre utbildningar i Mariestad”
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 109

KS 2011/0035

Reservation av medel för medfinansiering av cykelvägar längs
regionalt/statligt vägnät
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte avsätta ytterligare medel för gång- och cykelvägar under
år 2013.
Mariestads kommun kommer därmed inte nyttja det statsbidrag som beviljats av Trafikverket.
Bakgrund

Under år 2011 ansökte Mariestads kommun om statlig medfinansiering för utbyggnad av
gång- och cykelvägar längs det statliga och regionala vägnätet. Kommunen har beviljats 50
procent medfinansiering (1 990 tkr) på de ansökta sträckorna Ullervadsvägen (delen Svarvarevägen – Åvägen), Ullervad – Jula och Tidavads skola – Skogsbovallen. De ansökta sträckorna följer den strategiska planen för utveckling av gång- och cykelvägnätet inom Mariestads kommun.
Tekniska nämnden föreslår att nämnden får i uppdrag att ta fram erforderliga handlingar,
fastställa tidplan och ta fram förslag till samfinansieringsavtal med Trafikverket. Kommunledningskontoret konstaterar att det inte finns några medel avsatta i investeringsbudget 2013
för att möta den beviljade medfinansieringen.
Planeringschefen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anslå totalt 2 000 tkr i investeringsbudgeten för år 2013 för byggnation av gång- och cykelvägnätet på följande sträckor:
-

Ullervadsvägen (delen Svarvarevägen – Åvägen)

-

Ullervad – Jula

-

Tidavads skola – Skogsbovallen.

Planeringschefen föreslår vidare att kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att
utarbeta erforderliga handlingar, fastställa tidplan och ta fram förslag till samfinansieringsavtal med Trafikverket.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) samt Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-03-20, Reservation av pengar för medfinansiering av cykelvägar längs regionalt/statligt vägnät.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 109 (forts.)

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-02-27 § 24, Medfinans för utbyggnad av cykelvägar längs regionalt/statligt vägnät i Västra Götalands län.
Skrivelse upprättad av gatuchef Matz Hasselbom, trafikutredare Eva Berdenius samt projektledare Johan Bengtsson 2012-02-01, Medfinans till cykelvägar i Västra Götalands län.
Trafikverket, ”Plan för utbyggnad av cykelvägar längs regionalt/statligt vägnät i
Västra Götaland 2011-2013”, 23 juni 2011.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 110

KS 2010/0251

Vindpark Lyrestad - Information om förlängd remisstid
(Rabbalshede Kraft AB och Riksvind)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Rabbalshede Kraft AB och Riksvind har i var sin ansökan redovisat önskemål om en större
etablering av vindkraftverk sydväst om Lyrestad. I allt väsentligt föreslås verken placeras
inom område G i kommunens tematiska tillägg om vindkraft till den kommunomfattande
översiktsplanen. Etableringarna finns både inom Mariestads kommun och inom Töreboda
kommun. Ansökan avser att uppföra 22 verk av en maxhöjd på 200 meter.
Under ansökningsprocessen ska kommunfullmäktige tillstyrka eller avstyrka etableringen i
sin helhet.
2012-01-26 behandlade miljö- och byggnadsnämnden redovisade ansökningar. Nämnden
framförde ett antal synpunkter och önskar att ansökningarna kompletteras enligt dessa. Exempel på nämndens synpunkter är att:
-

Minst tre av verken ligger utanför område G.

-

Redovisning av bullerberäkning behöver förtydligas.

-

Redovisning av alternativ placering av verk för att kunna nå max 35 dB(A) i byarna.

-

Påverkan av Fredsbergsmosse

-

Sammanvägning av buller från järnväg och E20

-

Animering med fotomontage behöver tas fram.

Mot bakgrund av miljö- och byggnadsnämndens önskemål om komplettering av ansökningarna har kommunledningskontoret begärt förlängning av remisstiden för att pröva ansökan i
sin helhet. I samråd med Länsstyrelsen Västra Götalandslän har remisstiden förlängts till
den 15 juni 2012
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-03-20, Vindpark Lyrestad –
information om förlängd remisstid (Rabbalshede Kraft AB och Riksvind)
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2012-01-26 § 18, Töreboda och Mariestad Valkeberg 2:13 m.fl. – Information om remiss om ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraft.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 110 (forts.)

Skrivelse från Miljö- och byggnadsförvaltningen till Länsstyrelsen Västra Götalands län
2012-02-28, Begäran om komplettering av ansökan om uppförande av vindkraftverk på fastigheterna Valkeberg 2:13 m.fl. i Töreboda och Mariestads kommuner.
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 111

KS 2012/0105

Samarbete med Chalmers Tekniska högskola, Institutionen för
arkitektur
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen konstaterar att aktiviteten ligger väl i linje med det strategiska arbetet
att stärka Mariestad och Dacapo som plats för högre utbildning, att man genom samarbetet kommer få ett bra underlag i pågående stadsplaneringsarbete samt att kulturnämnden erbjuds bra input i sitt arbete med att utveckla Marieholm och besöksmålet
Mariestad.
2. Kommunstyrelsen godkänner för sin del redovisad medfinansiering av ”Design studio
Planning and design for sustainable development in a local context”, en del av Mastersprogrammet Design for sustainable development.
Bakgrund

Mariestads kommun har fått en förfrågan från Chalmers arkitektur om att vara värd för
masterskursen ”Design studio Planning and design for sustainable development in a local
context”. Kursen har under de senaste åren varit förlagd till olika västsvenska städer. Chalmers intresse för Mariestad grundas på kommunens etablerade samarbete med Göteborgs
universitet och så väl universitet som Chalmers ser potential i ett fortsatt samarbete.
Kursen innebär sammanfattat att ca 20 mastersstudenter kommer till Mariestad och arbetar
med projekt som kommunen utser. Studenterna kommer att erbjudas arbetsplats hos Göteborgs universitet i Trädgårdens skola och vara inkvarterade på vandrarhemmet.
Kommunens kostnader uppgår till ca 100 tkr och fördelas mellan kommunstyrelsen och
kulturnämnden.
-

40 tkr tas ur utvecklingsenhetens anslag för översiktlig planering
40 tkr kronor tas ur anslagna medel för ”Högskolecentrum Mariestad”
20 tkr kronor finansieras av kulturnämnden.

Den förväntade effekten för Mariestads kommun är bl.a. att det strategiska samarbetet mellan kommunen, Chalmers och Göteborgs universitet fördjupas samt att kommunen får värdefull input i strategiska stadsplaneringsprocesser.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) samt Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-03-20, Information om samarbete med Chalmers Tekniska högskola, Institutionen för arkitektur.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 111 (forts.)

Information om Chalmers Mastersprogram “Design studio Planning and design for sustainable development in a local context”.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Kulturchef Maria Henriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 112

KS 2012/0106

Restaurangtorg på Gamla torget sommaren 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att upplåta delar av Gamla torget för uteserveringar
för de etablerade restaurangerna i Mariestad under sommaren 2012.
Kommunstyrelsen beslutar att inte tillskjuta några medel för att täcka de tillkommande
kostnaderna för hyra, städning och tillfällig anslutning till kommunens VA-system. Försöket
med restaurangtorg på Gamla torget kan genomföras under förutsättning att tekniska
nämnden kan finansiera de tillkommande kostnaderna inom befintlig budgetram.
Bakgrund

Stadsarkitekten, gatuchefen samt trafikteknikern föreslår att tekniska nämnden, på försök,
ska upplåta delar av Gamla torget för uteserveringar för de etablerade restaurangerna i Mariestad under sommaren 2012.
De restauranger som väljer att delta i försöket får, mot ordinarie ersättning för allmän
platsmark, disponera cirka 50 till 70 kvadratmeter för sin uteservering. För att säkra en hygienisk hantering får respektive krögare, mot ersättning, även disponera en bod med sommarvatten och avlopp för uppställning av diskbänk/diskmaskin och kylförvaring. Dessutom
anvisas plats för uppställning av eget grillbord mitt på torget.
För att garantera ett prydligt och inbjudande intryck ska serveringarna utformas i likhet med
de uteserveringar som idag finns på trottoarer runt om i Mariestad. Befintliga staket, parasoller och utemöbler kan användas för att minska kostnaden för de restauranger som väljer
att delta i försöket. Provisoriskt golv av nålfiltmatta kan få användas för att jämna ut kullerstensnivåerna så att stolar och bord står stadigt.
Den nedre delen av torget närmast Esplanaden kommer att hållas öppet för parkering,
bland annat för besökare till kommunhuset och den boendeparkering som idag tillåts på
torget. Handikapplatserna flyttas tillfälligt till denna del och till Kyrkogatan strax norr om
entrén till kommunhuset. Parkeringsplats för Colorama måste också hållas öppen.
De deltagande restauratörerna finansierar sin egen uteservering, serveringsbod och förbrukningsavgifter. Kostnaderna för tillfällig anslutning av vatten, avlopp och el täcks av intäkterna från upplåtelse av allmän platsmark om deltagandet blir tillräckligt stort. Återstående
kostnad för hyra av toalettvagnar och städning av dessa föreslås finansieras genom att
kommunstyrelsen tillskjuter extra utvecklingsmedel.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 112 (forts.)

Stadsarkitekten, gatuchefen samt trafikteknikern föreslår att tekniska nämnden beslutar att:
-

Tillfälligt upplåta allmän platsmark för uteserveringar på Gamla torget för Mariestads etablerade restauratörer. Upplåtelsen görs i enlighet med bifogad situationsplan över Gamla
torget, med början lördag 28 april, förbi Torsö Runt och fram till och med skördefesten i
september. Avtal om upplåtelse av allmän platsmark ska tecknas i vanlig ordning med
tilläggsavtal om hyra av bod till självkostnadspris. Debitering ska för övrigt ske enligt ordinarie taxa för allmän platsmark.

-

Tillfälligt ställa upp vattentoalettvagnar för uteserveringarna och för övriga gäster i centrum.

-

Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att sörja för de praktiska detaljerna i genomförandet.

-

Beslutet om försök med restaurangtorg gäller under förutsättning att Kommunstyrelsen
skjuter till erforderliga medel.

Vidare föreslår stadsarkitekten, gatuchefen samt trafikteknikern att kommunstyrelsen beslutar om att:
-

Tillskjuta maximalt 195 tkr för hyra, städning och tillfällig anslutning till kommunens
VA-system. Kostnad i enlighet med separat kostnadsberäkning.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Stadsarkitekt Ingrid Järnefelt, Gatuchef Matz Hasselbom samt trafiktekniker Eva Berdenius 2012-03-15, Mariestad Gamla staden 6:1 – Förslag till försök med
restaurangtorg på Gamla torget sommaren 2012.
Plankarta över Gamla torget.
Kostnadsberäkning för att etablera ett restaurangtorg på Gamla torget sommaren 2012.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Gatuchef Mats Hasselbom)
(Trafiktekniker Eva Berdenius)
(Stadsarkitekt Ingrid Järnefelt)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 113

KS 2012/0063

Kommunstyrelsens budget för år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till drift- och investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2013.
Johan Abrahamsson (M) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat ett förslag till drift- och investeringsbudget år 2013 för
kommunstyrelsens verksamheter. Ekonom Jonas Eriksson presenterar förslaget på arbetsutskottets sammanträde.
Behandling på sammanträdet

Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut
Underlag för beslut

Underlag för kommunstyrelsens driftbudget 2013.
Investeringsbudget 2013 med plan 2014-2015.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Förvaltningschef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 114

KS 2012/0114

Budgetförutsättningar 2013 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att redovisa en verksamhetsplan som är anpassad till tidigare beslutad plan för år 2013.
Bakgrund

Kommunfullmäktige ska enligt budgettidplanen besluta om budget för år 2013 med plan för
åren 2014-2015 den 18 juni.
Ekonomichefen redogör på sammanträdet för de budgetförutsättningar som budgetberedningen (ksau) behöver ta ställning till för det fortsatta arbetet.
-

Förslaget till resultat och balansbudget bygger på plan 2013-2014. Nämnderna har
oförändrade ramar och får ingen kompensation för prisökningar utöver löneökningar
enligt avtal.

-

Personalomkostnadspålägget är 38,46 procent.

-

Internräntan är 4,5 procent men en sänkning förslås.

-

Befolkningen är preliminärt beräknad till 23 700 invånare.

-

Oförändrad skattesats 21,26 procent, Skatteprognos - Skl februari nästa kommer i slutet av april.

-

KS/Centralt avsatta medel 25 mnkr (innehåller gardering för prognososäkerhet skatt,
pensionsinbetalning 15 mnkr, till förfogande medel mm)

-

Investeringsnivå?

-

Riktlinjer interna priser – hyror, kost & städ

-

Löneökningar: Avtal ej kända för 2012. Budget 2013-2015 preliminärt baserad på ca 4
procent löneökning.

-

Gemensamma nämnder – olika besparingsuppdrag – värdkommunen styr.

Budgetberedningen har att ta ställning till vilka budgetförutsättningar som ska arbetas in i
driftbudgetförslaget för 2013-2015.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska ge kommunchefen i uppdrag att redovisa en verksamhetsplan som är anpassad till tidigare beslutad plan för år 2013.
Per Rosengren (V) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp Abrahamssons (M) yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 114 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2012-03-27, Budget 2013.
Underlag för budget 2013.
______________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 115

KS 2012/0052

Kommunstyrelsens mål för år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om följande mål för nämndens verksamhet år 2013:
Mål 1: Ökad kunskap bland kommunens anställda om biosfärområdet.
Mål 2: Attraktiva bostäder – under 2013 ska det tas fram planlagd mark för 80 tomter för
villa- och fritidsbebyggelse samt 100 lägenheter i flerbostadshus varav 40 st. är s.k.
mindre lägenheter för att försörja behov av boende för studenter och äldre.
Mål 3: Högskolecentrum i Mariestad (Högskoleplattformen) ska under 2013 anordnat
ytterligare 50 eftergymnasiala platser.
Mål 4: Starta en skatepark för ungdomar.
Mål 5: Turism, antalet gästnätter inom Mariestads kommun ska öka med 10 procent
jämfört med år 2012.
Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet avseende Mål 4 ”Starta en skatepark för
ungdomar” till förmån för eget yrkande
Bakgrund

Kommunledningskontoret har utarbetat en ny rutin för att höja kvaliteten i målarbetet. Den
nya rutinen innebär bl.a. ökad tydlighet i ansvar och instruktioner samt dialog mellan politik
och förvaltning. Nämndsbeslut sker först efter att förslaget godkänts av en tjänstemannaberedning som ska säkerställa att målen uppfyller kommunfullmäktiges krav på s.k. SMARTa mål. (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta).
Enligt tidplanen för målarbetet ska förvaltningarna utarbetat förslag på nämndsmål till den 2
mars. Nämndsbeslutet tas därefter i samband med kommunstyrelsens budgetbeslut den 12
april.
Representanter för kommunstyrelsen har vid två tillfällen deltagit i möten med förvaltningsledningen och lämnat förslag på lämpliga målområden. Förvaltningen har därefter arbetat
vidare med att specificera målen. Arbetsutskottet godkände 2012-03-15 de föreslagna områdena för kommunstyrelsens mål år 2013.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att förslaget till nämndsmål avseende att etablera en skatepark ska lyftas bort samt att upprättandet av en landsbygdsstrategi ska lyftas in som ett nytt
nämndsmål.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 115

Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut avseende Mål 4 ”Starta en
skatepark för ungdomar”
Abrahamsson (M) yrkar vidare att Mål 2, ”Attraktiva bostäder” ska ändras från 40 villatomter till 80 tomter för villa- och fritidsbebyggelse.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande.
Ordförande Jens Söder (S) ställer Abrahamssons (M) yrkande avseende Mål 4 ”Starta en
skatepark för ungdomar” under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
kommunchefens förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar därefter upp Abrahamssons (M) tilläggsyrkande avseende Mål
2, ”Attraktiva bostäder” för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Förslag till mål för kommunstyrelsens verksamheter år 2013.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Förvaltningschef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 116

KS 2011/0250

Igångsättningstillstånd och finansiering för byggande av ny bollhall
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det upprättade förslaget till skötselavtal för
den nya bollhallen och befintlig Vadsbohall.
2. Kommunstyrelsen beslutar att lämna igångsättningstillstånd för byggande av en bollhall
vid Vadsbohallen i Mariestad.
Beslutet innebär att kommunens totala driftbudget kommer att ökas med 1 500 tkr från
och med år 2013 för att täcka de ökade driftskostnaderna.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger fritidschefen i uppdrag att, inför kommunstyrelsens
behandling av ärendet, genomföra de redaktionella förändringar som diskuterades på sammanträdet
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 att Mariestads kommun ska bygga en bollhall i
anslutning till Vadsbohallen/Tunahallen. Den totala kostnaden för projektet uppgår till
22 500 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade vidare att kommunstyrelsens beslut om ingångsättningstillstånd för bollhallen förutsätter att ett drift- och skötselavtal upprättas. Kommunens ökade
driftskostnader i avtalet får inte överstiga 1 500 tkr vilket motsvarar kommunens kostnader i
det förslag till avtal som tidigare redovisats i arbetsutskottets beslutsunderlag.
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till skötselavtal för den nya bollhallen
och befintlig Vadsbohall (inkl. Överenskommelse om skötsel). De ökade driftskostnaderna
överstiger inte de 1 500 tkr som beslutats av kommunfullmäktige.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M), Per Rosengren (V) samt Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Förslag till Skötselavtal för bollhallen och Vadsbohallen.
Överenskommelse om byggande av ny bollhall vid Vadsbohallen, drift- och finansieringsbudget

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 116 (forts.)

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Fritidschef Tomas Ekström samt administrative chefen Ola Blomberg 2012-03-16, Förtydligande av konsekvenser vid tecknande av skötselavtal för den nya bollhallen och befintlig Vadsbohall.
Mariestads Idrottsallians, protokoll från sammanträde 2012-03-26 inklusive yttrande över
förslag till skötselavtal för den nya bollhallen och befintlig Vadsbohall.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(IBK Lockerud)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Fritidschef Tomas Ekström
(Tekniska förvaltningen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 117

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-03-01 framfördes önskemål om att kommunchefen
alternativt projektledare Lars Bergqvist ska informera om ”åtgärdspaketet för en långsiktigt
stark ekonomi i Mariestads kommun” vid arbetsutskottets samtliga sammanträden.
Kommunchef Lars Arvidsson samt projektledare/redovisningschef Lars Bergquist lämnar
en lägesrapport om det arbete som pågår och planeras inom ramen för åtgärdspaketet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Projektledare/redovisningschef Lars Bergquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29
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Ksau § 118

KS 2011/0273

Återrapportering: Hyreskontrakt för korvkiosken på torget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att redovisa förutsättningarna för att avveckla korvkioskverksamheten och riva fastigheten.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-10-12 t.f. tekniska chefen i uppdrag att inleda en
förhandling med arrendatorn av korvkiosken på nya torget med syfte att avveckla hyresförhållandet. Arbetsutskottet gav även kommunchefen i uppdrag att återrapportera de ekonomiska konsekvenserna av avvecklandet av hyresförhållandet samt kostnaderna för rivning
av korvkiosken och återställande av marken.
Arbetsutskottet beslutade 2011-12-21 att upphäva ovanstående beslut. Arbetsutskottet beslutade därefter att säga upp gällande avtal för avflyttning. Hyresgästen ska erbjudas ett nytt
hyreskontrakt som är anpassat efter en tillbyggnad av korvkiosken med utrymme för varumottagning och städutrymme. Kostnaden för tillbyggnaden beräknas uppgå till 220 tkr.
Det nya hyreskontraktet ska tillföras ett villkor som innebär att om hyresgästen gör sig skyldig till brott mot miljö- eller skattelagstiftningen innefattar den omständigheten ett allvarligt
kontraktsbrott, som berättigar hyresvärden att säga upp hyresavtalet för avflyttning med
omedelbar verkan.
Kommunchef Lars Arvidsson återrapporterar från de diskussioner/förhandlingar som förts
i ärendet.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) samt Jens Söder (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut
vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29
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Ksau § 119

KS 2007/0191

Beslut om igångsättningstillstånd:
Ombyggnad av Österåsens skola till förskola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om att lämna igångsättningstillstånd för ombyggnad av Österåsens skola till förskola med sex avdelningar.
Kommunstyrelsen beslutar att utöka fastighetsavdelningens budgetram med 523 tkr i budget för år 2013 för att täcka tekniska förvaltningens kostnad för tomställd yta.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 att anslå ytterligare 5,7 mnkr, utöver de 14 mnkr
som anslagits i budget för år 2012, för en anpassning av Österåsens skola till förskoleverksamhet. Ytterligare underhållsåtgärder kommer att utföras parallellt med ombyggnationen
och finansieras genom uttag ur fastighetsfond.
Kommunfullmäktige gav även tekniska nämnden i uppdrag att upphandla entreprenör för
ombyggnaden inom ramen för anslagna medel.
Tekniska förvaltningen har infordrat och mottagit två anbud. Tekniska nämnden beslutade
2012-03-13 att utse Stenmarks Bygg som huvudentreprenör för ombyggnaden.
Ombyggnaden innebär att förskolan kommer att nyttja 1 970 m2 av Österåsens totala yta
om 3 357 m2. Barn- och utbildningsnämnden betalar 1 265 tkr i internhyra för år 2012.
För år 2013 ska barn- och utbildningsnämnden betala 2 220 tkr i internhyra för de lokaler
som nyttjas enligt följande:
-

Ingångshyra för 1 970 m2
Tillkommande internhyra efter ombyggnad

742 tkr.
1 478 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens tillkommande internhyra har reglerats i nämndens ramökning som en effekt av skollokalutredningen 2008.
Den tillkommande internhyran har räknats fram med 4,5 procents ränta och 33 års avskrivning på investeringskostnaden 19 700 tkr.
Kostnad för resterande tomställda yta kommer att belasta tekniska förvaltningens fastighetsavdelning med 523 tkr som förutsätts täckas genom ramökning i budget 2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29
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Ksau § 119 (forts.)
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2012-03-07, Ombyggnad av Österåsens
skola till förskola – Igångsättningstillstånd.
Protokoll från samverkansgrupp Lillgården/Hackan/Stjärndalen 2012-03-21.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Tekniska förvaltningen)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Barn- och utbildningsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29
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Ksau § 120

KS 2012/0050

Yttrande över ansökan från Friskolan i Mariestad AB om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att yrka avslag ansökan från Friskolan i Mariestad AB om
godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass
och fristående grundskola i Mariestads kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. Yrkandet sker
med anledning av de negativa effekterna en etablering skulle få för den kommunala
skolorganisationen.
Arbetsutskottet beslutar att bifoga barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse i yttrandet till Skolinspektionen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska kompletteras med ett förtydligande av de negativa effekter som Friskolans etablerande kan komma att få på den
kommunala organisationen inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Friskolan i Mariestad AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman
för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Mariestads kommun fr.o.m. läsåret 2013/14.
Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5
§ skollagen. Kommunens svar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2012-04-13.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett konsekvenserna för Mariestads kommun om
Friskolan i Mariestad blir godkända som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Mariestads kommun fr.o.m. läsåret 2013/14.
Vid en eventuell etablering av en fristående skola får den kommunala skolan sämre ekonomiska och organisatoriska förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Segregeringen kan
komma att öka. Dessutom erbjuder inte Friskolan Mariestad AB, enligt sin ansökan, någon
särskild pedagogisk inriktning som ett alternativ till övriga skolor i kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-03-21 att yrka avslag på avslag för ansökan
från Friskolan i Mariestad AB med hänsyn till de negativa effekterna en etablering skulle få
för den kommunala skolorganisationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29
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Ksau § 120 (forts.)
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att Mariestads kommun ska ställa sig positiv till ansökan från
Friskolan i Mariestad AB om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, en
fristående förskoleklass och fristående grundskola i Mariestads kommun fr.o.m. läsåret
2013/14.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut, vilket även är arbetsutskottets beslut, med tilläggsyrkandet att barn- och utbildningsförvaltningen ska tydliggöra de
negativa effekterna på den kommunala organisationen inför kommunstyrelsens behandling
av ärendet.
Christer Dalvik (MAP) samt Per Rosengren (V) tillstyrker Skogsbergs (C) tilläggsyrkande.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt Rune Skogsbergs (C) förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkända
propositionsordning. De ledamöter som röstar enligt Rune Skogsbergs (C) yrkande röstar
ja. De ledamöter som röstar enligt Johan Abrahamssons (M) yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 4 ja-röster och 1 nej-röst. Arbetsutskottet har därmed beslutat enligt Rune
Skogsbergs (C) yrkande.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Underlag för beslut

Ansökan från Friskolan i Mariestad AB om godkännande som huvudman för ett fristående
fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Mariestads kommun, inklusive missiv.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 § 31, Remiss: Ansökan
från Friskolan i Mariestad AB om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, förskoleklass och grundskola 1-6 i Mariestads kommun
Skrivelse upprättad av förvaltningschef Tommy Olsson samt utredare Yngve Pantzar 201203-15, Yttrande angående ansökan från Friskolan i Mariestad AB om godkännande som
huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Mariestads kommun (inklusive bilagor).
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningen
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Skolinspektionen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29
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Ksau § 121

KS2012/0107

Revidering av reglementet för den gemensamma nämnden för
löneadministration
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att för Mariestads kommuns del godkänna de föreslagna förändringarna i § 5 och § 14 i reglementet för den gemensamma nämnden för löneadministration.
Bakgrund

Den gemensamma nämnden för löneadministration beslutade 2011-11-28 att anta förändringarna i nämndens reglemente§ 5 och § 14. I beslutet framgick även att ändringarna ska
beslutas i respektive kommun.
Lönenämnden beslutade 2012-01-23 att ändringarna i nämndens reglemente ska vara
genomförda i respektive kommun senast 2012-06-01.
De föreslagna ändringarna i reglementet är följande:
I § 5 utgår följande mening: ”En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.”
I § 14 ändras antalet ledamöter som ska vara närvarande och tjänstgöra för att nämnden ska
vara beslutsmässtig från två till tre.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från lönenämnden 2011-11-28 § 8, Reglemente för lönenämnden, ändring
av § 5 och § 14.
Protokollsutdrag från lönenämnden 2012-01-23 § 8, Reglemente för lönenämnden.
Skrivelse upprättad av lönechef Arvo Niiholm 2012-02-28, Reglemente för lönenämnden.
Ändring av § 5 och § 14 i det nuvarande reglementet.
Förslag till reviderat reglemente för den gemensamma nämnden för löneadministration.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Lönenämnden)
(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)
(Kommunstyrelsen i Karlsborgs kommun)
(Personalchef Stefan Wallenå)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29
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Ksau § 122

KS 2006/0289

Parkering på Gamla torget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2006-10-04 kommunledningskontoret i uppdrag att
klargöra kommunens policy för parkeringstillstånd på Gamla torget. I Arbetsutskottet gav
även kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att ge förtroendevalda gratis parkering på Gamla torget under sammanträden i Stadshuset.
Efter förslag från tekniska förvaltningen beslutade arbetsutskottet 2007-03-14 att:
-

För kortare visiter i Stadshuset erbjuds de förtroendevalda att använda de besökskort
för parkering på Gamla torget som receptionen tillhandahåller.

-

Möjligheten att använda besökskortet samt de nyttokort som kan köpas in från tekniska förvaltningen bör utnyttjas restriktivt.

-

För övriga bestämmelser och rekommendationer kring parkering på Gamla torget hänvisas till tekniska förvaltningens skrivelse.

I samband med att arbetsutskottet behandlade ärendet 2006-10-04 beslutades även att parkeringstillstånd på Gamla torget tilldelas kommunalrådet och oppositionsrådet.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-03-15 framfördes önskemål om en information om
vilka beslut som fattats avseende förtroendevaldas parkeringsmöjligheter på Gamla torget.
Bakgrund

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-04 § 410, Parkeringstillstånd
på Gamla Torget – policy och beslut om tilldelning.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-03-14 § 115, Parkering på
Gamla Torget.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29
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Ksau § 123

KS 2011/0067

Information: Försäljning av Torsö skola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
Bakgrund

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
sälja fastigheten Hässlestad 1:22, Torsö skola. Ärendet kommer att behandlas av kommunfullmäktige 2012-03-26.
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har tekniska förvaltningen, i samverkan med
ERA Skarborgsmäklaren, genomfört en värdering av fastigheten Hässlestad 1:22, Torsö
skola. I värderingen bedöms värdet av fastigheten till 2 200 tkr med skolverksamhet och till
mindre än 500 tkr utan skolverksamhet (tom fastighet). Fastigheten inrymmer för närvarande enbart kommunal förskole- och fritidsverksamhet som planeras att successivt avvecklas.
Torsö skärgårdsskola har framfört önskemål om att, efter avstyckning, köpa ”skolfastigheten” för mellan 500 tkr och 1 000 tkr. Skärgårdsskolan planerar att bedriva skolverksamhet,
förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet i fastigheten.
Kommunchefen samt mark- och exploateringschefen har träffat representanter för Torsö
skärgårdsskola för att diskutera köpeskillingen för fastigheten och en begränsad del av inventarierna.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Ksau § 124

KS 2012/0108

Information från arbetsutskottets sammanträden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att information ska skrivas vid arbetsutskottets
sammanträden för att därefter läggas ut på kommunens hemsida.
Informationen ska vara saklig och kort och beskriva vad som beslutades/ informerades på
mötet. Texten ska inte lyfta fram politiska meningsskiljaktigheter eller ställningstaganden.
Informationen ska godkännas av mötets ordförande samt oppositionsrådet före publicering.
Vid den händelse ordförande och oppositionsråd är oense om informationens utformning har
ordförande utslagsröst.
Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Som det är idag får medborgare och anställda i kommunen sin första information från arbetsutskottets sammanträden via media, inte av kommunen. Detta är inte önskvärt, varken
ur ett arbetsgivarperspektiv eller ur perspektivet att kommunen ska lämna snabb och korrekt information till medborgarna.
För att höja kvalitén på informationen från kommunen, samt säkerställa att den information som först når våra målgrupper är formulerad av oss själva, föreslår informationschefen
att informationsenheten skriver information i direkt anslutning till ksau och att den läggs ut
på hemsidan www.mariestad.se.
Syftet är inte att informationen ska formulera politiska meningsskiljaktigheter eller ställningstaganden utan på ett kortfattat sätt rapportera vad beslutet blev. Syftet är istället att ge
korrekt och snabb information så att alla intresserade, oavsett målgrupp, har möjlighet att
ta del av besluten samma dag som ksau har ägt rum.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut, vilket även är arbetsutskottets beslut, med tilläggsyrkande att ordförande har utslagsröst om ordförande och oppositionsråd är oense om informationens utformning.
Johan Abrahamsson (M) yrkar att informationen ska innefatta samtliga förslag till beslut,
inklusive yrkanden, i varje ärende. I andra hand yrkar Abrahamsson att arbetsutskottet ska
avslå förslaget om information från arbetsutskottets sammanträden.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt Christer Dalviks (MAP) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-03-29

Sida 38

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 124 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek 2012-03-13, Information från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
______________________________________________________

Informationschef Christina Herthnek

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bilaga 1:
Omröstning § 120
Namn och parti

JA

Jens Söder (S)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Per Rosengren (V)

X

Justerandes signatur

AVSTÅR

X

Johan Abrahamsson (M)

Summa:

NEJ

4 JA

1 NEJ

0 AVSTÅR

Utdragsbestyrkande

Sida 39

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-03-29

Anslagsdatum

2012-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-04-26

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

