Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 8:00 – 12:05

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Henrik Karlsson (M)
Janne Jansson (S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Robert Malmgren
Adam Johansson
Erik Randén
Maria Appelgren
Monica Lalli
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

fastighetschef § 312
tf planchef §§ 301-302
exploateringschef §§ 298-300, 311
utbildningschef § 305
skolskjutshandläggare § 312
kommunchef
administrativ chef

Justerare

Ida Ekeroth

Plats och tid för justering

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 296-314

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-10-03

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Anslagsdatum

2018-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-11-01

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 296

Dnr 2018/00009

Handlingar att anmäla

1.

Töreboda kommun, kommunstyrelsen
Protokollsutdrag Ks § 293/18, Gemensamt tematiskt tillägg till översiktsplanen
inom Göta kanal-kommunerna.

2.

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag Tn § 168/18, Avvikelserapport vid utbyggnad av Karlslunds
industriområde.

3.

SKL
Skrivelse med information om överenskommelse gällande kompetenssatsning
för förtroendevalda och tjänstemän.

Ärendena anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-10-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 297

Dnr 2018/00010

Inbjudningar

Det finns inga inbjudningar till dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 298

Dnr 2018/00303

Markupplåtelseavtal för Leksbergs motionsspår

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat avtal gällande upplåtelse av
mark för elljusspår i Leksberg.
Bakgrund

I området nordväst om Leksbergs kyrka finns ett välbesökt elljusspår anlagt. För att
långsiktigt säkra markåtkomst för de delar av spåret som inte ligger på kommunägd
mark så har ett förslag till nyttjanderättsavtal tagits fram.
Avtalet innebär att området även fortsättningsvis kan nyttjas utan ersättning men att
ett tydliggörande gällande ansvar för skötsel och drift görs.
De närmare villkoren framgår av bifogat avtal.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-21,
Markupplåtelseavtal för motionsspår i Leksberg
Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2018-09-11, Åtkomst
till mark för elljusspår vid Leksberg
Förslag till markupplåtelseavtal

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 299

Dnr 2018/00325

Utökning av område för mountainbike-cykling i Leksberg

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger i exploateringschefen i uppdrag att ta fram ett
förslag på lokalisering, omfattning samt utkast på avtal för en utökad mountainbikeanläggning i anslutning till befintliga cykelspår i Leksberg.
Bakgrund

Cykelklubben i Mariestad har framfört önskemål om att få tillgång till mark i
anslutning till det befintliga cykelspåret i Leksberg för att kunna anlägga en start- och
målgångsraka. I dagsläget måste cyklisterna passera Lugnåsvägen vid tävlingarna
vilket är trafikfarligt både för cyklister och bilister.
Cykelklubben vill säkerställa att de kan få tillgång till ett mindre markområde för att
därefter kunna ta in offerter för anläggande av en star- och målgångsraka. Med
offertens som underlag ska klubben sedan söka pengar hos Allmänna arvsfonden och
liknande organisationer för att kunna genomföra anläggandet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-21,
Utökning av område för mountainbike-cykling i Leksberg
Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2018-09-18, Utökning
av område för mountainbike-cykling i Leksberg
Karta över aktuellt område för MTB-bana

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 300

Dnr 2015/00284

Byggnation av vägförbindelse mellan Göteborgsvägen och
Förrådsgatan med ombyggnation av tillhörande rondell
(Cooprondellen)

Arbetsutskottets beslut

1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge igångsättningstillstånd för etapp
1 i projektet som avser byggnation av vägförbindelse mellan Göteborgsvägen
och Förrådsgatan med tillhörande gång- och cykelväg.

2.

Arbetsutskottet beslutar att återremittera den delen av projektet som avser
byggnation av rondell för att lämna nytt förslag på utformning av rondellen med
en tydligare centrering av densamma.

3.

Investeringen för projektet i sin helhet uppgår till 2 miljoner kronor och dessa
tas från exploateringsprojekt ram för år 2018.

Bakgrund

Kommunfullmäktige tillstyrkte 2016 ett medborgarförslag om en förbindelseväg
mellan Göteborgsvägen och Förrådsvägen (Kf § 69/16).
En beställning för projektet upprättades under 2017 och arbetsutskottet gav i april
2018 kommunchefen i uppdrag att ta fram en tidplan för projektet för att tydliggöra
när arbetet med förbindelsevägen skulle påbörjas och när vägen kan förväntas vara
klar.
Vägen med tillhörande cykelanslutning och ombyggnation av befintlig rondell är nu
projekterad. Kostnaden bedöms uppgå till 2 miljoner kronor. Byggnationen kan
påbörjas i slutet av 2018 för att avslutas våren 2019.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-21,
Byggnation av vägförbindelse mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan med
ombyggnation av tillhörande rondell
Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2018-09-20,
Vägförbindelse mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan samt ombyggnation av
cirkulation
Ritning över området med tillhörande vägutbyggnad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 300 (forts).
Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Teknisk chef Michael Nordin
Ekonom Ida Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 301

Dnr 2017/00174

Medborgarförslag om att färdigställa en belyst tillgänglighetsanpassad cykel-och promenadväg längs Vänerstranden, från
Strandgården till gamla Ekudden

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget.
Den del av sträckan som benämns ”nr 3 Yttre hamnen”, utgår ur förslaget.
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att inarbeta förslaget om cykeloch promenadväg längs Vänerstranden i kommande budgetar och verksamhetsplaner.
Sektor samhällsbyggnad får i uppdrag, att inom ramen för genomförandeplanen av ÖP
2030 för Mariestads kommun, ta fram ett förslag på en förlängning av cykel-och
promenadvägen för att åstadkomma ett sammanhållet promenadstråk från Snapen till
Sandviken.
Bakgrund

Stefan Hall, Strandvägen 55 i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag i vilket
det föreslås att en gång- och cykelväg längs Vänerstranden från gamla Strandgården
till gamla Ekudden tillgänglighetsanpassas och förses med belysning.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, Kf § 27 att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. Ärendet har sedermera i samråd med
den tekniske chefen och samhällsbyggnadschefen beretts av kommunstyrelsen
(planenheten).
I motiveringen till medborgarförslaget nämns att det gång- och cykelstråk från
Karlsholme och som leder norrut till Snapen är en fantastisk sträcka längs
Vänerstranden men är enbart delvis belyst och tillgänglighetsanpassad. För att
Mariestadsbor och besökare ska kunna utnyttja ett helt unikt promenadstråk föreslås
vacker belysning och upprustning av stråket från Snapen till gamla Ekudden.
I medborgarförslaget omnämns olika sträckor; gamla Strandgården till gamla
Ekudden och stråket från Snapen till gamla Ekudden. Gamla Strandgården får anses
utgöras av Mariehus flerbostadshus på fastigheten Strandgården 1, Strandvägen 55.
Med gamla Ekudden har sektor samhällsbyggnad antagit att förslagsställaren avser
Gamla Ekuddens naturreservat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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_____________________________
Den föreslagna sträckan, från Strandgården 1 till Gamla Ekuddens
naturreservat/idrottsfältet är ca 3,9 km lång (bilaga 1 i underlagen). I öster ansluts
sträckan till befintlig belyst gång- och cykelväg som leder till Snapens bad- och
friluftsområde, i väster saknas tydliga anslutande gång- och cykelvägar, befintlig gångoch cykelväg övergår till Gamla Ekuddens naturreservat.
Förslaget omfattar delvis utpekade och beslutade sträckor i den cykelnätsplan som
kommunfullmäktige antog 2016-01-25, Kf § 9. Planen utgör ett planeringsdokument
för cykeltrafiken i Mariestads kommun.
Planenheten har tolkat medborgarförslaget att den föreslagna tillgänglighetsanpassningen i första hand avser sträckor längs Vänerstranden. Planenheten har i
nedanstående förslag till åtgärder även redovisat en sträcka benämnd idrottsfältet,
söder om Gamla Ekuddens naturreservat som saknar koppling till Ekuddenvägen,
vilken föreslås åtgärdas.
Beskrivning och förslag till åtgärder på föreslagen sträcka från Strandgården
1 till Gamla Ekuddens naturreservat (bilaga 2 i underlagen)

1.

Katthavsviken

Sträckan omfattar ca 500 m, grusbelagd och saknar belysning. Sträckan används av
gående och cyklister samt viss motortrafik som har mål till Vänerenergis område för
upplag. Området är föremål för detaljplaneläggning, där en ny detaljplan avser
möjliggöra ny bostads- och centrumbebyggelse på det område som tidigare använts
för oljeupplag.
I ett första steg föreslås ojämnheter jämnas ut genom påfyllning av grus samt att
sträckan förses med belysning. I samband med genomförande av den nya
detaljplanen för området kan utredas om delar av sträckan ska utgöras av annan
markbeläggning.
2.

Karlsholme

Sträckan är ca 300 m, grusbelagd och saknar belysning. Sträckan används av gående
och cyklister och viss motortrafik i samband med evenemang på Karlsholme.
Sträckan föreslås förses med belysning.
3.

Yttre hamnen

Sträckan är ca 300 m, området används för hamnändamål. I en plan för underhåll
och utveckling av Mariestads småbåtshamn 2017-01-17 föreslås att befintligt stängsel
rivs och att det anordnas en sammanhängande strandpromenad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03

Sida 11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 300 (forts).

_____________________________
4.

Inre hamnen

I inre hamnen är tidvis framkomligheten för cyklister begränsade längs kajen och
hänvisas istället till cykelbanan längs Hamngatan. Några åtgärder föreslås inte.
5.

Tegelängen

Området mellan Ekuddenhamnen och fågeltornet, benämnt Tegelängen är ca 500 m,
grusbelagd och saknar belysning. Sträckan som leder till Gamla Ekuddens
naturreservat anlades i samband med byggnationen av fågeltornet år 2006.
På sträckan föreslås inga åtgärder ske eftersom ny belysning bedöms olämpligt med
hänsyn till djur- och naturvärden.
6.

Idrottsfältet

Sträckan benämnd idrottsfältet utgörs idag av upptrampad mindre stig, ca 400 m.
Förslaget är att göra stråket mer tillgänglighetsanpassat genom breddning, någon ny
belysning föreslås inte. Förslaget innebär en ny koppling till Ekuddenvägen.
Den förväntade nyttan med förslaget är flera, infrastruktur för pendling och motion
förbättras. Fler som går och cyklar har effekt på både miljö och hälsa.
Tillgänglighetsanpassning medför att fler får tillgång till de strandnära områdena som
är svårtillgängliga idag. Tillgänglighetsanpassning innebär fysiska åtgärder som att
bygga bort ojämnheter, belysning, bänkar för vila och tydlig vägvisning.
Det fortsatta arbetet föreslås ske inom verksamhet teknik i samråd med övrigt
berörda. Åtgärderna föreslås arbetas in i tekniska nämndens framtida
verksamhetsplaner, med det sagt fastställs inte när åtgärderna ska utföras. Åtgärderna
måste prioriteras mot andra planerade projekt och eventuellt kan det vara nödvändigt
med att tillskjuta extra medel för genomförande av medborgarförslaget.
Underlag för beslut

Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs med stranden från Strandvägen till
gamla Ekudden
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-23, Svar på
medborgarförslag om en cykel- och promenadväg längs Vänerstranden, från
Strandgården till gamla Ekudden
Bilaga 1 – Karta över föreslagen sträckning för belyst och tillgänglighetsanpassad
gång- och cykelväg längs Vänerstranden
Bilaga 2 – Karta över föreslagna sträckor som ska åtgärdas
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 300 (forts).
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tf planchef Adam Johansson)
(Projektchef VA/gata Johan Bengtsson)
(Gatuchef Hanna Lamberg)
(Teknisk chef Michael Nordin)
(Tekniska nämnden Ewa Sallova)
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson)
(Stefan Hall)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 302

Dnr 2017/00408

Information: Redovisning av pågående uppdrag inom
planenheten

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efterfrågat redovisning och prioritering av
uppdrag inom planenheten.
Planenheten ingår i sektor samhällsbyggnad och bereder i första hand ärenden inom
kommunal planering samt översikts- och detaljplanering enligt plan- och bygglagen.
På enheten finns bred kompetens inom arkitektur, planering och projektledning med
mera. Enheten arbetar även med olika utredningsuppdrag inom till exempel
gestaltning och samhällsutveckling. Enheten är även delaktig i den regionala
planeringen inom områden såsom infrastruktur och Vänern.
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för översikts- och detaljplanering. Planenheten
arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och initiativtagare till planuppdrag är
vanligtvis kommunen men det kan även vara privatpersoner eller företag som
beställer detaljplaner genom ett så kallat planbesked.
Inom området detaljplanering finns för närvarande 26 beslutade planuppdrag. Elva
av de 26 uppdragen har initierats av privatpersoner eller företag och av de elva har
planenheten tecknat planavtal med fem privata beställare.
Planenheten har upprättat en sammanställning över samtliga planärenden inom
enheten. Tf planchef Adam Johansson redovisar sammanställningen för
arbetsutskottet som lämnar synpunkter och önskemål i form av prioritering av
uppdragen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-21,
Redovisning av pågående uppdrag inom planenheten
Tjänsteskrivelse upprättad av tf planchef Adam Johansson 2018-09-20, Redovisning
och prioritering av uppdrag på planenheten
Sammanställning uppdrag planenheten 2018-09-19 samt muntlig information på
sammanträdet
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Tf planchef Adam Johansson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 303

Dnr 2018/00093

Utredning gällande möjlighet att etablera folkhögskoleverksamhet i Leksberg skola

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i februari 2018 kommunchefen i uppdrag att
utreda möjilgheterna att etablera folkhögskola med tillhörande
övernattningsmöjligheter i Leksbergs skola (Ksau § 60/18). Uppdraget
vidaredelegerades till verksamhet teknik i samråd med sektor utbildning och sektor
stöd och omsorg.
Intressenten i utredningen var Vara Folkhögskola som önskade utöka sin verksamhet
i Mariestad.
Lokalerna i Leksbergs skola har förevisats för intressenten som meddelat att lokalen
inte är tillräckligt bra för den tänkta verksamheten utan man vill hellre erhålla lokaler
i eller i direkt närhet till Maria Nova.
Vara Folkhögskola har därefter erbjudits lokaler i fastigheten Solgläntan som
kommunen hyr av Nordic M2. Dessa lokaler har accepterats och inflyttning beräknas
ske under september månad 2018.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-23,
Utredning gällande möjlighet att etablera folkhögskoleverksamhet i Leksbergs skola
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren 2018-09-07,
Utredning gällande möjlighet att etablera folkhögskoleverksamhet i Leksbergs skola

Expedieras till:
Fastighetschef Robert Malmgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 304

Dnr 2015/00408

Omdisponering av medel inom tekniska nämnden för
fasadrenovering av Mariestads teater

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar igångsättningstillstånd för fasadrenovering
av Mariestads teater. Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktige beslutar om
omdisponering av medel inom tekniska nämnden.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1 800 tkr från projekt 2558
Brandskyddstekniska åtgärder i ishallen till projekt 2562 Fasadrenovering
Mariestads teater.
Bakgrund

Projekt 2563, ”Fasadrenovering Mariestads teater”, upprättades under 2018 med
målet att renovera teaterns fasad med tillhörande trädetaljer då denna är i mycket
dåligt skick. Kostnaden för ingreppet beräknades av en fristående konsult att uppgå
till 1 900 tkr. Tekniska nämnden har ansökt om bidrag från Stiftelsen Bertha
Pettersson för renoveringen (1500 tkr) och nämnden har även omfördelat 500 tkr
inom den egna investeringsbudgeten, vilket gett en total investeringsbudget för
projektet om 2000 tkr.
Bertha Petterssons stiftelse har beslutat att bevilja bidrag för renovering till en
summa om 1400 tkr under förutsättning att verksamhet teknik inkommer med
redovisning av nedlagda kostnader.
Den genomförda upphandlingen visade att projektet kräver en budget om
3 200 tkr vilket innebär att ytterligare 1 300 tkr (utöver beviljat bidrag) behöver
omdisponeras för att kunna genomföra projektet.
Tekniska nämndens arbetsutskott har fattat beslut om antagande av entreprenör
under förutsättning att ytterligare beslut fattas om igångsättningstillstånd och
finansiering (Tnau § 175/2018).
Projektet gällande brandskyddstekniska åtgärder i ishallen, 2558, visar på ett
överskott om 1 800 tkr vilket möjliggör en omdisponering till andra projekt.
Verksamhet teknik föreslår att fullmäktige omdisponerar 1 800 tkr från projekt 2558
till projekt 2562 för att kunna fullfölja den pågående upphandlingen samt genomföra
fasadrenoveringen av teatern. Enligt kommunens styrprinciper äger tekniska
nämnden rätten att omdisponera upp till 60 prisbasbelopp per år mellan olika
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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_____________________________
projekt. Denna gräns är redan uppnådd, då tekniska nämnden på uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott omdisponerade medel för att genomföra en
omgestaltning av Karlsholme (Ks § 87/2018).
Högst troligt kommer inget arbete att påbörjas under hösten/vintern 2018 då
arbetsinsatsen är väderberoende så ett beslut att avbryta upphandlingen kommer inte
att påverka nuvarande tidsplan nämnvärt. Dock bör det poängteras att en förnyad
upphandling kan innebära en förändrad projektbudget jämfört med nuläget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-23,
Omdisponering av medel inom tekniska nämnden för fasadrenovering av Mariestads
teater
Protokollsutdrag Tn § 172/18

Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Fastighetschef Robert Malmgren
Expedieras till:
(Ekonomichef Christina Olsson)
(Ekonom Elisabeth Westberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 305

Dnr 2017/00325

Information: Utredning kring skolköken på Vadsbogymnasiet
och Tunaholmsskolan (kv Biet)

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt kommunchefen och
utbildningschefen att tillsammans med övriga berörda tjänstemän titta på möjligheten
att tillskapa ett nytt gemensamt kök för Vadsbogymnasiet och Tunaholmsskolan,
utifrån förutsättningen att tillagningen av att antalet matportioner på centralköket
minskar markant då äldreomsorgen framöver kommer att tillaga mer mat i köket på
nya Björkgården.
Kvarteret Biet inbegriper Tunaholmsskolan, Vadsbogymnasiet och Centralköket. Det
finns ett behov av utökade undervisningslokaler vid Tunaholmsskolan. SFI inryms
idag i en del av Tunaholmsskolan som skulle behöva kunna inrymmas i
Vadsbogymnasiets lokaler istället. Detta är möjligt att genomföra genom en
ombyggnation av Vadsbogymnasiets nuvarande matsal till undervisningslokaler.
Istället skulle matsalen för gymnasiet kunna inrymmas i nuvarande centralköket
tillsammans med Tunaholmsskolans matsal.
Sektor utbildning har låtit genomföra en utredning som visar konditionen av
byggnaden som inrymmer bland annat centralköket. Utredningen visar att vissa
skador finns, men att byggnaden i stort är i gott skick. Viss fukt förekommer.
En förstudie av projektet att göra om ovanstående lokaler arbetas för närvarande
fram. Utbildningschefen informerar arbetsutskottet om den pågående förstudien.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-23,
Information: Pågående utredning kring skolköken på Vadsbogymnasiet och
Tunaholmsskolan (kv Biet)
Tjänsteskrivelse upprättad av utbildningschef Maria Appelgren 2018-09-20,
Centralköket och kv Biet - informationsärende

Expedieras till:
Utbildningschef Maria Appelgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 306

Dnr 2018/00015

Budget 2019 för Mariestads kommun med flerårsplan 20202021

Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober
2018.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Christina Olsson)
(Ekonomienhetsansvarig Annica Olsson)
(Samtliga sektorchef)
(Samtliga nämnder)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 307

Dnr 2018/00331

Kommunstyrelsens mål 2019

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

I enlighet med kommunens målstyrningsmodell har kommunstyrelsen arbetat med
att ta fram förslag på mål för år 2019. Varje nämnd ska formulera fem mål som har
anknytning till ett eller flera fokusområden som steg för att bidra till Vision 2030.
Kommunstyrelsen har i uppdrag att totalt formulera sju mål, varav minst två mål ska
avse kulturavdelningen och fritidsavdelningen.
Följande förslag på mål för år 2019 gällande kommunstyrelsens verksamheter har
utarbetats:
-

Skapar förutsättningar för 2000 nya bostäder till 2025

-

Öka antalet arbetstillfällen

-

Attraktivt centrum

-

Digitaliserad och automatiserad verksamhet

-

ElectriVillage, en testmiljö för hållbara innovationer och del i nyindustrialiseringen av Mariestad

-

Öka marknadsföringen av Mariestads kommun och dess bolag

-

Sänka arbetslösheten i Mariestad

-

Förbättra självkänsla och självbild hos tjejer i åldern 10 – 18 år

-

Förbättrade förutsättningar för studentboende, stadsodling och kulturella
näringar

-

Stärkt kompetensförsörjning

-

Förenenklad intern kommunikation genom utvecklat intranät

-

Förbättrad introduktion för nyanställda

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-01, Förslag
till mål för kommunstyrelsen år 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 307 (forts).

_____________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Ida Nilsson 2018-08-23, Kommunstyrelsens
mål 2019
Sammanställning över förslag på mål för kommunstyrelsen år 2019

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Kulturchef Maria Henriksson)
(Kommunikationschef Annika Björklund)
(Utvecklingschef Jonas Johansson)
(Administrativ chef Malin Eriksson)
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson)
(Ekonomichef Christina Olsson)
(Personalchef Per Johansson)
(Ekonom Ida Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 308

Dnr 2018/00234

Yttrande över revisionsrapport avseende granskning av
följsamheten av kommunstyrelsens reglemente och
delegationsordning

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna styrelsens synpunkter daterade
2018-07-24 som svar på granskningsrapporten Granskning av följsamheten av
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning.

2.

Kommunstyrelsen konstaterar att det pågår en översyn av styrelsens nuvarande
delegationsordning inför den nya mandatperioden. I samband med denna
kommer de iakttagelserna som gjorts vid granskningen att beaktas.

3.

För att följa upp att reglemente och delegationsordning efterlevs kommer dessa
att tas med som kontrollpunkter i kommande internkontrollplan för 2019.

Ida Ekeroth (S) och Janne Jansson (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat kommunstyrelsens
och kommunstyrelsens arbetsutskotts följsamhet till reglementet och
delegationsordningen. Syftet med granskningen har varit att undersöka om
kommunstyrelsen säkerställer att reglemente och delegationsordning efterföljs vid
beslut.
Det har upprättats ett förslag till synpunkter från kommunstyrelsen på revisorernas
granskning av följsamhet av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar därefter upp förslaget till beslut och finner
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Revisionsrapport avseende granskning av följsamheten av kommunstyrelsens
reglemente och delegationsordning, inklusive missivskrivelse.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-09, Yttrande
över revisionsrapport gällande granskning av följsamheten av kommunstyrelsens
reglemente och delegationsordning
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 308 (forts).

_____________________________
Sammanställning upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-07-06,
Sammanfattning av revisorernas granskning av följsamheten av kommunstyrelsens
reglemente och delegationsordning.
Revisionsrapport upprättad av Pwc i april 2018, Granskning av följsamhet av
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning
Kommunstyrelsens synpunkter på revisorernas granskning av följsamhet av
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning.

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunrevisionen)
(Administrativ chef Malin Eriksson)
(Ekonomichef Christina Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 309

Dnr 2018/00224

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska delta i
åtgärdsprogrammet ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland” i enlighet med det
svarsformulär som upprättats av sektor samhällsbyggnad.
Det konstateras att föreslagna aktiviteter ingår i verksamheternas befintliga uppdrag.
Bakgrund

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är ett regionalt åtgärdsprogram för de 16
nationella miljömålen. Syftet med åtgärdsprogrammet är att stimulera och intensifiera
det lokala och regionala miljöarbetet under åren 2017-2020. Programmet är framtaget
av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen.
Åtgärdsprogrammet är uppdelat i fyra fokusområden:
1. Minskad klimatpåverkan och ren luft
2. Hållbar användning av vattenmiljöer
3. Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
4. God boendemiljö och hållbar konsumtion.
Respektive fokusområde innehåller ett antal specificerade åtgärder.
Ett åtagande i åtgärdsprogrammet innebär att kommunen själv styr arbetet i de olika
områdena och rapporterar resultat årligen för sammanställning på regional nivå.
Programmet kan användas som en vägledning för kommunens egna insatser inom
berörda områden de kommande åren. Ett deltagande i åtgärdsprogrammet ger en bra
grund inför det kommande arbetet med en ny energi- och klimatplan.
Uppdraget att utreda ett deltagande för Mariestads kommun i åtgärdsprogrammet har
organiserats av miljöstrateg Hanna Jansson och miljöutredare Håkan Magnusson. En
tjänstemannagrupp med representanter från relevanta enheter inom kommunen har
gått igenom vilka åtaganden som är aktuella för kommunen och som ryms i
verksamheternas befintliga uppdrag. Förslaget från sektor samhällsbyggnad finns
redovisat i beslutsunderlaget ”Sammanställning av åtaganden i åtgärdsprogram för
Mariestads kommun” och det ifyllda svarsformuläret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 309 (forts).

_____________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-24,
Deltagande i Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland (Regionalt åtgärdsprogram
för miljömålen 2017-2020)
Tjänsteskrivelse upprättad av miljöstrateg Hanna Jansson 2018-09-24, Deltagande i
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland
Missivbrev från Länsstyrelsen om det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen
med information om deltagande i ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland ”,
2018-04-27
Åtgärdsprogram: Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland
Detaljerat underlag om åtgärderna
Sammanställning av åtaganden i åtgärdsprogram för Mariestads kommun
Ifyllt svarsformulär för åtaganden

Expedieras till:
Miljöstrateg Hanna Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 310

Dnr 2018/00324

Vätgas Sverige

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner utvecklingschefens medverkan och
uppdrag som ledamot i styrelsen för Vätgas Sverige under perioden 2018/2019.
Bakgrund

Styrelsen för Vätgas Sverige har tillfrågat utvecklingschefen i Mariestads kommun om
möjligheten att ingå i styrelsen som ledamot under ett år.
Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av
vätgas- och bränsleceller i samhället. Medlemmar och finansiärer i Vätgas Sverige
kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och
föreningar. Verksamheten bedrivs i form av ideell förening och består av en styrelse,
ett kansli och medlemmar. Syftet med organisationen är att fungera som
initiativtagare, samordnare och kunskapsspridare. Vätgas Sverige samarbetar med
aktörer från många olika fält, såväl i Sverige som utomlands, för att skapa synergier
som accelererar användningen av vätgas som energibärare.
I enlighet med satsningarna med ElectriVillage är det strategiskt att tack ja till
erbjudandet om en plats i styrelsen för att kunna vara med och bidra på en nationell
nivå. Kostnaderna för att delta omfattar endast eventuella rese- och boendekostnader
i samband med styrelsemötena, som genomförs fyra gånger per år. Det utgår inget
styrelsearvode för uppdraget.
Andra kommuner som representeras i styrelsen för Vätgas Sverige är bland annat
Sandviken och Gisslaveds kommun.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-21,
Deltagande i styrelsen för Vätgas Sverige
Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingschef Jonas Johansson 2018-09-17,
Tjänsteskrivelse. Vätgas Sverige

Expedieras till:
Utvecklingschef Jonas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 311

Dnr 2017/00424

Modulbyggnad i hamnen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att säga upp befintligt nyttjanderättsavtal
för hamnverksamhet med Sjöstadens Varv för omförhandling med omedelbar verkan.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 19 september 2018 att bjuda in
exploateringschefen för att informera om den modulbyggnad som Sjöstadens varv
placerat i Mariestads hamn.
Exploateringschef Erik Randén deltar på sammanträdet och lämnar en lägesrapport.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att säga
upp befintligt avtal med Sjöstadens varv för omförhandling.
Janne Jansson (S) och Rune Skogsberg (C) tillstyrker Abrahamssons (M) förslag.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
Sjöstadens varv

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 312

Dnr 18213

Information på sammanträdet

Ekuddens camping

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-19 att bjuda in fastighetschef
Robert Malmgren till dagens möte för att bland annat diskutera och följa upp
nyttjanderättsavtalet mellan Nordic Camping & Resort AB och Mariestads kommun.
Fastighetschefen deltar på sammanträdet och informerar om att en uppföljning av
nyttjanderättsavtalet pågår. En fastighetssyn som tar avstamp i avtalets bilaga 3
kommer att genomföras under vecka 40. Med utgångspunkt i den genomförda
tillsynen kommer fastighetsavdelningen sedan att kontakta Nordic Camping för
vidare diskussioner och eventuella åtgärder.
Avstämning skolskjutsverksamhet

I enlighet med kommunens reglemente för skolskjuts informerar
skolskjutshandläggare Monica Lalli om skolskjutsverksamheten. Informationen
innefattar bland annat antal utredningar, sommarlovskort, pågående ärenden samt
framtidsfrågor.
Turistsäsongen 2018 och strategisk inriktning för 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in utvecklingschef Jonas
Johansson till arbetsutskottets nästa möte den 17 oktober 2018 för att summera
turistsäsongen 2018 och informera om planering inför säsongen 2019. Syftet är
att dra upp gemensamma riktlinjer för kommande turistsäsong i form av
inriktning, marknadsföring, webboptimering med mera.
Dialogmöte Mariehus AB

På arbetsutskottets nästa sammanträde den 17 oktober genomför utskottet och
Mariehus AB årets andra dialogmöte/bolagsdag. På dagordningen kommer
bland annat följande punkter att finnas:
-

Bostadsförsörjning

-

Tidplan för pågående, kommande och prioriterade objekt

-

Upplåningsbehov

Expedieras till:
Fastighetschef Robert Malmgren, Utvecklingschef Jonas Johansson, VD Mariehus AB Jari Lalli

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 313

Dnr 18215

Uppdrag till kommunchefen

Upphandling solceller

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att undersöka
möjligheterna att göra en gemensam upphandling tillsammans med andra kommuner
i Skaraborg avseende storskaliga solcellsanläggningar.
Handlingsplan näringslivsranking (KS 2018/354)

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en
strategi med tillhörande handlingsplan för att Mariestads kommun årligen ska
förbättra sin placering i Svenskt näringlivs årliga mätning av det lokala
företagsklimatet. Målet med handlingsplanen ska vara att på sikt placera sig bland
topp tio.
Gränsdragningslista avtalsfrågor (KS 2018/352)

Med utgångspunkt i tidigare information om uppföljning av nyttjanderättsavtal
diskuterar arbetsutskottet vissa interna oklarheter i ansvarsfördelning avseende
kommunens drift- och hyresavtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en
gränsdragningslista där ansvarsfördelningen för olika avtal inom sektor
samhällsbyggnad tydliggörs.

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Utvecklingschef Jonas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 314

Dnr 18216

Rapporter

Dialogmöte Västtrafik

Ida Ekeroth (S) rapporterar från dialogmöte om kollektivtrafikens utveckling den 21
september 2018. Vid mötet diskuterades kollektivtrafikens utveckling utifrån dagens
förutsättningar och framtida behov, bland annat lyftes aktuella frågor kring busslinje
500, trafiksituation Marieholmsbron och utbyggnad av stadstrafik med anledning av
nya bostadsområden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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