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Kommunstyrelsen
Ks § 56

KS 2012/0079

Verksamhetsberättelse år 2011 för energi- och klimatrådgivningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner energi- och klimatrådgivningens verksamhetsberättelse för år
2011.
Bakgrund

Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det kommande
årets arbete. Från och med verksamhetsåret 2009 är det ett krav från Energimyndigheten att
kommunerna formellt godkänner verksamhetsplanen.
Efter avslutat verksamhetsår sammanställs en verksamhetsberättelse. Det finns inget krav
från Energimyndigheten om att verksamhetsberättelsen ska godkännas formellt. Energioch klimatrådgivningen har upprättat en verksamhetsberättelse för år 2011.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol 2012-01-27, Verksamhetsberättelse 2011 för energi- och klimatrådgivning i Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Verksamhetsberättelse 2011 för energi- och klimatrådgivning.
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol

Justerandes signatur
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KS 2012/0078

Former för samverkan med Idrottsalliansen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att idrottsalliansen ska erbjudas möjlighet att yttra sig i de
ärenden som är specifika idrottsärenden och som bereds enskilt.
I övriga idrottsärenden som inte bereds enskilt, exempelvis del av investeringsbudgeten
ska Idrottsalliansen informeras om ärendets handläggning och beslut.
2. I samband med att ärendet remitteras till Idrottsalliansen ska underlagen även tillgängliggöras arbetsutskottet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott träffade 2012-02-23 styrelsen för Idrottsalliansen i Mariestad för att diskutera formerna för samarbetet mellan idrottsalliansen och kommunen. Vid
mötet framförde Idrottsalliansen önskemål om att formalisera det som beskrivs i det nyligen antagna Idrottspolitiska programmet; ”Mariestads kommun prioriterar ett fördjupat samarbete
mellan kommunens verksamheter och den samlade idrottsrörelsen i form av Idrottsalliansen”.
Mariestads kommun och Idrottsalliansen kom överens om att följande förslag till beslut
uppfyller kommunens åtagande enligt det Idrottspolitiska programmet:
Kommunstyrelsen beslutar att idrottsalliansen ska vara remissinstans i de ärenden som är
specifika idrottsärenden och som bereds enskilt.
I övriga idrottsärenden som inte bereds enskilt, exempelvis del av investering i investeringsbudgeten, ska Idrottsalliansen informeras om ärendets handläggning och beslut.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström samt administrative chefen Ola Blomberg
2012-02-29, Formaliserad samverkan med Idrottsalliansen.
______________________________________________________

Idrottsalliansen
Fritidschef Tomas Ekström
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-11

Sida 4

Kommunstyrelsen
Ks § 58

KS 2012/0065

Beslut om igångsättning, Ombyggnad av Tunaholmsskolans aula
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget år 2012 beslutar
kommunstyrelsen att inte lämna igångsättningstillstånd för en ombyggnad av Tunaholmsskolans aula.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett kostnadsförslag för
byte av ytskikt och stolar i aulan.
Bakgrund

På uppdrag av kommunfullmäktige har byggnadsavdelningen, i samverkan med verksamhetsföreträdare, genomfört en projektering för en ombyggnad av Tunaholmsskolans aula.
Ombyggnaden innebär att samlingssalen får en ny ventilation samt nya ytskikt på golv, väggar och tak. Ombyggnaden innefattar även ny belysning, nya stolar, en ny ljud- och ljusanläggning samt ett nytt omklädningsrum för städpersonalen.
Kostnaden för projektet, inklusive byggherrekostnader och oförutsett, bedöms uppgå till
10 000 tkr. Dessa medel finns anslagna i budget. Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar igångsättningstillstånd för en ombyggnad av Tunaholmsskolans aula.
Tekniska nämndens arbetsutskott avser att beslutar om entreprenör vid sammanträdet
2012-03-13.
Barn- och utbildningsnämnden kommer att besluta om hyreshöjning under mars månad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M), Marianne Kjellquist (S), Jan Hallström (FP) samt Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av projektledare Ulf Johansson 2012-02-24, Ombyggnad av Tunaholmsskolans aula. Beslut om igångsättning.
______________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson
Projektledare Ulf Johansson
Justerandes signatur
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Redovisning av åtgärder för att nå målen i Renhållningsordningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner avfallsnämndens redovisning av åtgärder för att nå målen i
Renhållningsordningen.
Kommunstyrelsen konstaterar att målen i Renhållningsordningen borde revideras och skärpas betydligt.
Bakgrund

Enligt kapitel 5 i Renhållningsordningen ska avfallsnämnden årligen redovisa en sammanställning över de åtgärder som genomförts under föregående år för att nå målen i Renhållningsförordningen.
Avfallsnämnden har upprättat en sammanställning över de åtgärder som genomförts under
föregående år för att nå målen i Renhållningsförordningen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2012-01-31 § 6, Information.
______________________________________________________

Avfallsnämnden
Avfallschef Annika Kjellqvist

Justerandes signatur
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Förslag till installation av nya parkeringsautomater i centrum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att installera kreditkortsautomater för parkering på
avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden ska inarbeta denna åtgärd/investering i
budgeten för år 2013.
Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2011-11 29 att föreslå kommunfullmäktige besluta om att ge
tekniska förvaltningen i uppdrag att ansöka om anslag av kommunstyrelsen för att installera
sju nya parkeringsautomater i Mariestads centrum.
Parkeringsautomaterna i centrum är gamla och de befintliga vridautomaterna innebär stora
kostnader då dessa ofta går sönder och det finns inte längre reservdelar att köpa. I automaterna finns endast möjligheten att betala med mynt. En satsning på parkeringsautomater
med större kapacitet och med möjligheter att betala med kort är nödvändigt och troligen
mer effektivt.
Kostnaden för en kreditkortsautomat beräknas till ca 60 tkr och livslängden är minst tio år.
Detta innebär en årlig kostnad om ca 6 tkr, exklusive kapitalkostnad och anläggningskostnad.
Den totala kostnaden för investeringen beräknas till ca 460 tkr, baserat på inköp av sju automater. Kapitalkostnaden kan täckas av de årliga intäkterna från parkeringsverksamheten.
En övergång till avgiftsfri parkering skulle generera ett underskott på cirka 600 tkr/år.
Till dessa kostnader tillkommer kostnader för skyltning och marknadsföring som införandet
av till exempel p-skiva skulle medföra. Handeln har genom Knallen Service uttryckt en oro
över höjda parkeringsavgifter. Tekniska förvaltningen vidhåller att införandet av de nya parkeringsautomaterna innebär en större rörlighet på de kommunala parkeringsplatserna än vad
som är fallet i dag, vilket är en fördel för handeln.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas för att behandlas i samband med
att ärendet ”Förslag till ny taxa för parkering på avgiftsbelagd parkeringsplats” behandlas av
kommunstyrelsen. Detta ärende återremitterades av kommunfullmäktige 2012-03-26.
Per Rosengren (V), Christer Dalvik (MAP), Nils Farken (MP) samt Marianne Kjellquist (S)
tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes signatur
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Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2011-11-29 § 154, Förslag till ny taxa för parkering
på avgiftsbelagd parkeringsplats och att installera nya parkeringsautomater i Mariestads
centrum.
Skrivelse upprättad av trafikutredare Eva Berdenius 2011-10-24, Förslag till nya parkeringsautomater i Mariestads centrum, inkl. karta med förslag till placering av sju nya parkeringsautomater i Mariestads centrum.
Skrivelse upprättad av gatuchef Matz Hasselbom 2012-02-02, Kompletterande underlag gällande inköp av parkeringsautomater.
______________________________________________________

Tekniska nämnden
Trafikutredare Eva Berdenius
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och föreskrifter för Mariehus Fastigheter AB samt regler för borgen med anledning av ny lag
för kommunägda bostadsaktiebolag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Motiveringen till återremissen är att det i dokumentet ”Föreskrifter för Mariehus AB” finns
en tveksamhet gällande om kommunfullmäktiges direktiv kan gälla utan beslut på bolagsstämma. Enligt aktiebolagslagen är stämman aktiebolagets högsta beslutande organ.
Bakgrund

Den 1 januari 2011 infördes en ny lag som innebär nya villkor för allmännyttiga bostadsaktiebolag som ägs av kommuner. Samtidigt infördes nya regler för hyressättningen. Genom
den nya lagen och förändringen av hyressättningsreglerna ska förutsättningarna för kommunägda bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar bli likvärdiga. Reglerna förväntas även
leda till en bättre fungerande bostadsmarknad, ett större intresse för att investera och förvalta hyresrätter och på sikt ett förbättrat utbud av hyresbostäder. Ett ytterligare syfte med lagen är att tillskapa en lagstiftning på området som stämmer överens med EG-rättens konkurrensregler, inte minst statsstödsreglerna.
Den nya lagstiftningen innebär:
A. Den nya lagen ersätter tidigare lag om allmännyttiga bostadsföretag, som tillkom 2002.
B. De tidigare kraven på att verksamheten ska drivas utan vinstsyfte och att hyran ska sättas med utgångspunkt från en långsiktig självkostnadsprincip faller bort. I stället ska
verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer som bl.a. innebär att:
-

kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget,

-

kommunen normalt inte får tillskjuta medel för att täcka underskott i verksamheten,

-

kommunen ska ta ut marknadsmässig avgift för borgen och marknadsmässig ränta på
lån,

-

kommunen kan bli skyldig att upphandla bostadsförsörjningsåtgärder som inte utförs
i egen regi enligt LOU.

C. Den nuvarande utdelningsbegränsningen i allbolagen ersätts med en begränsning av värdeöverföringar.
D. Kommunägda bostadsbolag ska inte längre ha en hyresnormerande roll. I stället ska kollektivt förhandlade hyror, oavsett avtalsparter, vara normerande vid en prövning av om
hyran är skälig.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-11

Sida 9

Kommunstyrelsen
Ks § 61 (forts.)

E. En skyddsregel, som syftar till att dämpa effekten av kraftiga hyreshöjningar införs för fall
där hyran tidigare varit för låg i förhållande till bruksvärdet.
F. Bolaget ska erbjuda sina hyresgäster inflytande i boendet och i bolagets verksamhet.
Mot bakgrund av den nya lagstiftningen har kommunchefen tillsatt en utredningsgrupp med
uppdrag att ta fram förslag till beslut med anledning av den nya lagen. Gruppen har bestått
av stadsjuristen Rolf Sjöström, vd Jonas Hedberg Mariehus Fastigheter AB samt ekonomicheferna Maria Vaziri och Eva Sandberg.
Utredningsgruppen föreslår att bolagsordning, föreskrifter, ägardirektiven för Mariehus Fastigheter AB samt kommunens regler för borgen ändras enligt bilagda förslag. Sammanfattningsvis innebär förslaget att:
-

Bolagets verksamhet fortsättningsvis ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att verksamheten ger en marknadsmässig avkastning d.v.s. samma avkastning som förutsätts av långsiktiga ägare på den
öppna marknaden. Avkastningen ska vara relaterad till verkliga värden på fastigheterna
och till justerat eget kapital. Avkastningskravet per 2012 är fem procent. Avkastningskravet ska fortlöpande bevakas av kommunstyrelsen.

-

Om kommunen går i borgen för bolagets lån ska kommunen ta ut en avgift som innebär
att bolagets kreditkostnad – tillsammantaget – blir marknadsmässig. Borgensavgift ska
fr.o.m. den 1 juli 2011 tas ut med 40 räntepunkter. Avgiften gäller även för befintliga lån.
Avgiftsnivån ska fortlöpande bevakas av kommunstyrelsen.

-

Bolaget ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolagets verksamhet.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till beslut var att:
-

Kommunfullmäktige justerar bolagsordningen, ägardirektiven och föreskrifterna för
Mariehus Fastigheter AB enligt kommunstyrelsens förslag.

-

Kommunfullmäktige ändrar avgiften för kommunal borgen till kommunägda företag
enligt kommunstyrelsens förslag. För Mariehus Fastigheter AB ska enligt överenskommelse med bolaget avgiften gälla fr.o.m. den 1 juli 2011.

-

Vid lån via kommunens koncernkonto till Mariehus Fastigheter AB - och till övriga av
kommunen direkt eller indirekt ägda bolag - ska det bolag som lånar påföras en särskild
avgift som motsvarar avgiften för borgen.

Behandling på kommunstyrelsen

Therése Weckström (S) yrkar att ärendet ska återremitteras. Motiveringen till återremissen
är att det i dokumentet ”Föreskrifter för Mariehus AB” finns en tveksamhet gällande om
kommunfullmäktiges direktiv kan gälla utan beslut på bolagsstämma. Enligt aktiebolagslagen är stämman aktiebolagets högsta beslutande organ.
Justerandes signatur
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Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet
att följande mening i Ägardirektiven för Mariehus AB stryks: ”Bolaget ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolagets verksamhet”.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Therese Weckströms (S) yrkande.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt Therése
Weckströms (S) yrkande röstar ja. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med Johan Abrahamssons (M) tilläggsyrkande röstar
nej.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat
enligt Therése Weckströms (S)förslag till beslut att återremittera ärendet.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Stadsjurist Rolf Sjöström, Vd Jonas Hedberg, ekonomichef Maria
Vaziri samt Eva Sandberg 2012-01-30, Ny lag för kommunägda bostadsaktiebolag.
Förslag till revidering av Regler för borgen.
Förslag till revidering av Föreskrifter för Mariehus Fastigheter AB.
Förslag till revidering av Ägardirektiv för Mariehus Fastigheter AB sam dotterbolag.
Förslag till revidering av Bolagsordning för Mariehus Fastigheter AB
______________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
Vd Mariehus AB Jonas Hedberg, Stadsjurist Rolf Sjöström

Justerandes signatur
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Årsredovisning för Mariestads kommun år 2011
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen för år 2011 till kommunfullmäktige.
Bakgrund

Redovisningsenheten har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads kommun år
2011. Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-22 att återremittera årsredovisningen för år
2011 till kommunledningskontoret för revidering/kompleteringar av dokumentet.
Kommunledningskontoret har reviderat/kompletterat årsredovisningen.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade årsredovisningen år 2011 för Mariestads kommun till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-22 att återremittera årsredovisningen
för år 2011 till kommunledningskontoret för revidering/ kompletteringar av dokumentet.
Underlag för beslut

Årsredovisning 2011 för Mariestads kommun.
Revisionsrapport över årsredovisningen 2011.
Revisorerna i Mariestads kommun, Revisionsberättelse för år 2011.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
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Yttrande över förslag till boendestrategiskt program för
Skövde kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-11

Sida 13

Kommunstyrelsen
Ks § 63 (forts.)
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.
______________________________________________________

Skövde kommun
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-04-11

Sida 14

Kommunstyrelsen
Ks § 64

KS 2010/0072

Försäljning av mark inom fastigheten Fors 1:32
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Rune Skogsberg (C), Nils Farken (MP) samt Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2012/0023

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

Kommunstyrelsens beslut

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.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/0063

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

Kommunstyrelsens beslut

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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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-11

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 66 (forts.)

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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”
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/0035

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

Kommunstyrelsens beslut

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.
Johan Abrahamsson (M), Björn Fagerlund (M), Sven-Inge Eriksson (KD), Rune Skogsberg
(C) samt Jan Hallström (FP) reserverar sig mot beslutet.
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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerandes signatur
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Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att nyttja det statsbidrag som
beviljats av Trafikverket och därmed anslå totalt 2 000 tkr i investeringsbudgeten för år
2013 för att medfinansiera byggnation av gång- och cykelvägnätet på följande sträckor:
-

Ullervadsvägen (delen Svarvarevägen – Åvägen)

-

Ullervad – Jula

-

Tidavads skola – Skogsbovallen.

Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

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

Ekonom Jonas Eriksson
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2012/0105

Samarbete med Chalmers Tekniska högskola, Institutionen för
arkitektur
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) samt Per Rosengren (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
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Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-03-20, Information om samarbete med Chalmers Tekniska högskola, Institutionen för arkitektur.
Information om Chalmers Masters program “Design studio Planning and design for sustainable development in a local context”.
______________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson
Planeringschef Kristofer Svensson
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur
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KS 2012/0106

Restaurangtorg på Gamla torget sommaren 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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 anslå 50 tkr för att täcka de tillkommande kostnaderna för
hyra, städning och tillfällig anslutning till kommunens VA-system. De anslagna medlen tas
från kommunstyrelsens buffert år 2012.
Försöket med restaurangtorg på Gamla torget kan genomföras under förutsättning att tekniska nämnden kan finansiera de resterande kostnaderna inom befintlig budgetram. Försöket med restaurangtorg får dock inte innebära att tillstånd för befintliga uteserveringar inte
längre beviljas.
Åsa Olsson (V) deltar inte i beslutet.
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
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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.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen att:
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.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska anslå 50 tkr för att täcka de tillkommande kostnaderna för hyra, städning och tillfällig anslutning till kommunens VAsystem. Försöket med restaurangtorg på Gamla torget kan genomföras under förutsättning
att tekniska nämnden kan finansiera de resterande kostnaderna inom befintlig budgetram.
Abrahamsson yrkar vidare att försöket med restaurangtorg inte får innebära att tillstånd för
befintliga uteserveringar inte längre beviljas.
Per Rosengren (V), Christer Dalvik (MAP), Björn Fagerlund (M), Sven-Inge Eriksson (KD)
samt Jan Hallström (FP) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp Johan Abrahamssons (M) yrkande till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Justerandes signatur
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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.
______________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson
Gatuchef Mats Hasselbom
Trafiktekniker Eva Berdenius
Stadsarkitekt Ingrid Järnefelt
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Kommunstyrelsens budget för år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till drift- och investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2013.
Johan Abrahamsson (M), Björn Fagerlund (M), Sven-Inge Eriksson (KD), Rune Skogsberg
(C) samt Jan Hallström (FP) 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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

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

Förvaltningschef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 71

KS 2012/0052

Kommunstyrelsens mål för år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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), Björn Fagerlund (M), Sven-Inge Eriksson (KD), Rune Skogsberg
(C) samt Jan Hallström (FP) reserverar sig mot beslutet.
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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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Kommunstyrelsen
Ks § 71 (forts.)
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att mål 4, starta en skatepark för ungdomar, ska utgå som
kommunstyrelsens mål och istället läggas in i barn- och utbildningsnämndens ordinarie
verksamhet och finansieras i nämndens budget för år 2013. Som ett alternativt mål föreslår
Abrahamsson att landsbygdsstrategin ska vara färdigställd under år 2012. Som ett delmål ska
kommunen, tillsammans med Trafikverket, delfinansiera utbyggnaden av följande gång- och
cykelbanor:
-

Ullervadsvägen (delen Svarvarevägen – Åvägen)

-

Ullervad – Jula

-

Tidavads skola – Skogsbovallen.

Per Rosengren (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

Förslag till mål för kommunstyrelsens verksamheter år 2013.
______________________________________________________

Förvaltningschef Maria Vaziri
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KS 2011/0250

Igångsättningstillstånd och finansiering för byggande av ny bollhall
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Åsa Olsson (V), Per Rosengren (V) samt Nils Farken (MP) deltar inte i beslutet.
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-03-29 fritidschefen i uppdrag att, inför kommunstyrelsens behandling av ärendet, genomföra de redaktionella förändringar som diskuterades på arbetsutskottets sammanträde.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M), Björn Fagerlund (M), Sven-Inge Eriksson (KD) samt Christer
Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Kommunchefen vill få antecknat till protokollet att han, mot bakgrund av kommunens
ekonomiska situation, avråder kommunstyrelsen från att besluta om att bygga en bollhall.
Underlag för beslut

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

IBK Lockerud
Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomichef Maria Vaziri
Fritidschef Tomas Ekström
Tekniska förvaltningen
Ekonom Jonas Eriksson
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KS 2007/0191

Beslut om igångsättningstillstånd:
Ombyggnad av Österåsens skola till förskola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) samt Tommy Pettersson Friberg (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
______________________________________________________

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

Kommunstyrelsens beslut

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.
Ärendet justeras omedelbart.
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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur
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Behandling på kommunstyrelsen

Rune Skogsberg (C), Tommy Pettersson Friberg (S), Per Rosengren (V), Nils Farken (MP),
Marianne Kjellquist (S) samt Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till
beslut.
Johan Abrahamsson (M) yrkar att Mariestads kommun ska tillstyrka 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.
Björn Fagerlund (M) samt Jan Hallström (FP) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) ställer förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut röstar ja. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt Johan Abrahamssons (M) yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 10 ja-röster och 3 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 2.
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).
Förtydligande upprättad av förvaltningschef Tommy Olsson avseende tänkbara negativa
konsekvenser vid etablering av ytterligare en f-6 skola i kommunen.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen
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KS2012/0107

Revidering av reglementet för den gemensamma nämnden för
löneadministration
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
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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)
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Extra sammanträde med kommunstyrelsen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra ett extra sammanträde måndagen den 23 april
klockan 16.00, Stadshuset sammanträdesrum Torsö.
Bakgrund

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska genomföra ett extra sammanträde
måndagen den 23 april för att behandla ärendet ”Prognos 1 för Mariestads kommun” så att
kommunfullmäktige kan behandla ärendet samma kväll.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________
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Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 22 mars 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 15 mars 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus AB

Protokoll från den 6 mars 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från den 6 mars 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

AB Stadens Hus

Protokoll från den 9 mars 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Västtrafik AB

Årsredovisningen 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________
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Bilaga 1
Omröstning § 61
Namn och parti

JA

Jens Söder (S)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Tommy Pettersson Friberg (S)

X

Therése Weckström (S)

X

Nils Farken (MP)

X

Per Rosengren (V)

X

Åsa Olsson (V)

X

NEJ

Johan Abrahamsson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Sven-Inge Eriksson (KD)

X

Jan Hallström (FP)

X

SUMMA:

Justerandes signatur

8 JA

5 NEJ

AVSTÅR

0 AVSTÅR
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Bilaga 2
Omröstning § 74
Namn och parti

JA

Christer Dalvik (MAP)

X

Jan Bertilsson (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Tommy Pettersson Friberg (S)

X

Therése Weckström (S)

X

Nils Farken (MP)

X

Per Rosengren (V)

X

Åsa Olsson (V)

X

NEJ

Johan Abrahamsson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Sven-Inge Eriksson (KD)

X

Jan Hallström (FP)
SUMMA:

Justerandes signatur

AVSTÅR

X
10 JA

3 NEJ

0 AVSTÅR
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Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-04-11

Anslagsdatum

2012-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-05-14

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

