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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 198

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Tolkförmedling Väst. Information samt Hjälpreda för beställning och användning av
språktolk.
2. Tekniska nämnden. Beslut att ge förvaltningen i uppdrag att det vid redovisning av
prognos 1 år 2013 görs en jämförelse av intäkterna av p-avgifterna fram till och med
prognos 1, i förhållande till tidigare års intäkter.
3. Tekniska nämnden. Beslut att höja båtplatsavgifterna i Mariestad med 30 procent per
båtplats från år 2013. Nämnden beslutade vidare att kommunen tillsammans med båtalliansen påbörjar en diskussion och utredning om möjligheterna för föreningarna att
överta skötseln för de kommunala båtplatserna.
4. Högskolan i Skövde. Broschyr med information om utbildningar och studiemiljö.
5. Töreboda kommun, kommunstyrelsens utvecklingsutskott. Utvecklingsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen, att ta upp frågan om en sammanslagning av Samordningsförbunden i Östra Skaraborg till diskussion i MTG Skaraborgs styrgrupp.
6. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marianne Kjellquist. Minnesanteckningar från
studiebesök hos Aleris avseende äldreboenden den 18-19 mars 2013.
(Minnesanteckningarna bifogas)
7. Västtrafik. Västtrafiks årsredovisning 2012.
8. Skrivelse från anonym till kommunstyrelsen. Skrivelsen avhandlar bl.a. diktatur i Sverige i form av polisen högsta domstolen, riksdagen m.m.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 199

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Metso. Inbjudan till seminariet ”Grönt guld 2013, Vad är aktuellt inom energibranschen? Hur kan man få billigare och mer miljövänlig energi?” den 23 april 2013 i Jönköping.
2. Polisen, Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till SKL:s trygghetsdag om Administrativa åtgärder mot grov organiserad brottslighet.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Ksau § 200

KS 2010/0144

Beslut om antagande: Program för boendeplanering samt fortsatt
inriktning för arbete med boendestrategisk planering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar förslaget till Program för boendeplanering Mariestads kommun
2013-2030.
Programmet ska användas som underlag för att forma de Bostadspolitiska mål & riktlinjer
som enligt lag ska antas av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
boendestrategiskt program för Mariestads kommun. I uppdraget ska ett Skaraborgsperspektiv beaktas.
Bakgrund

Kommunstyrelsen fick 2012-03-08 i uppdrag att, med utgångspunkt från arbetet med den
fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort, utarbeta förslag till bostadsförsörjningsprogram.
Arbetet med boendestrategisk planering syftar även till att vara ett led i Vision Mariestad
2030. År 2030 ska Mariestad vara en attraktiv ”bo-stad”, med ett boendeprogram för
Mariestads kommun ges förutsättningar för hur boendet ska utvecklas.
Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar säger följande:
Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen skall
kommunen, om det behövs, samråda med andra kommuner som berörs av planeringen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Arbetet med framtagandet av förslag till bostadsförsörjningsprogram (boendeprogram) har
delats upp i tre delar.
-

Program för boendeplanering Mariestads kommun 2013-2030 består av en kartläggning
och analys av kommunens demografiska sammansättning, in- och utflyttning, arbetsmarknad, bostadsbestånd och efterfrågan m.m. på bostadsmarknaden med en framtida
prognos till och med år 2030.

-

Med mål & riktlinjer för bostadsförsörjningen pekar kommunen ut vad man vill uppnå,
hur man ska nå dessa mål och vilka medel som ska användas m.m.

-

Åtgärdsprogrammet syftar till att visa konkreta exempel för att uppnå de mål och riktlinjer som tidigare har antagits.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 200 (forts.)
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, exploateringschef Erik Randén
samt planarkitekt Adam Johansson 2013-03-05, Beslut om antagande: Program för boendeplanering samt fortsatt inriktning för arbete med boendestrategiskplanering
Förslag till Program för boendeplanering, Mariestads kommun 2013-2030.
Bilaga 1: Befolkningssammansättning & områdesstatistik.
Bilaga 2: Barns ekonomiska utsatthet i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Exploateringschef Erik Randén)
(Planarkitekt Adam Johansson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 201

KS 2013/0122

Yttrande över förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan Landsbygdsutveckling i strandnära läge i Gullspångs kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun har inget att framföra utöver det som framfördes under planens samråd.
Mariestads kommun har tidigare överlämnat följande samrådsyttrande:
-

Ur mellankommunalt perspektiv ser Mariestads kommun mycket positivt på denna
strategiska utvecklingssatsning för att stärka såväl Gullspångs kommun som den norra
länsdelen i stort.

-

Mariestads kommun konstaterar att de föreslagna områdena utmed Vänern, främst vid
Gullspångs tätort och söder därom, finns i närheten av LIS-områden som har pekats ut
av Mariestads kommun områden. Här bör det finnas goda förutsättningar för kommunerna att samverka kring strategiska och nödvändiga infrastruktursatsningar, exempelvis vatten av och avlopp.

-

Mariestads kommun har i övrigt inga synpunkter på samrådsförslaget.

Bakgrund

Gullspångs kommun har upprättat ett förslag till förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan om Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Mariestads kommun har fått förslaget för yttrande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-03-26, Yttrande över förslag
till tematiskt tillägg till översiktsplan - Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) i Gullspångs kommun.
Gullspångs kommun, granskningshandling, ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”,
mars 2013.
______________________________________________________

Expedieras till
Gullspångs kommun
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 202

KS 2011/0172

Revidering av skolskjutsreglemente
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner reviderat förslag till ”Reglemente Skolskjutsar i Mariestads
kommun”.
Bakgrund

Med anledning av att en ny trafiksamordnare övertar handläggningen av kommunens skolskjutsar från och med den 1 april 2013 så har en översyn gjorts över kommunens skolskjutsreglemente.
Den nya skollagen som trädde i kraft 2011-07-01 har, generellt i landet, genererat fler överklagande än tidigare vilket innebär att antalet vägledande rättsfall har ökat. Därför är det av
största vikt att det finns tydliga riktlinjer för skolskjutsarna i Mariestad. Efter översyn av
Mariestads skolskjutsreglemente så har revidering i följande innehåll gjorts:
-

Allmänna lagkrav – ändring av SL (Skollagen) paragraf, lagt till åk 1-9.
Förskoleklass – ändring av SL paragraf, förtydligande gällande skolskjuts för F-klass.
Tider – förtydligande.
En elev som väljer annan kommunal skola och friskola – lagt till och förtydligat texten med att
elever som väljer annan skola och är i behov av skolskjuts ska ansöka om skolskjuts.
Växelvis boende – förtydligande.
Tillfällig skolskjuts – förtydligande.
Ansvarsfrågan – förtydligande samt tagit bort text.

-

Till och från skolan – förtydligande.
Övriga transporter inom skolans verksamhet – ny text.
Busskort från Västrafik – ändrad administrationsavgift.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Camilla
Pärleborn 2013-03-27, Revidering av Mariestads kommuns skolskjutsreglemente.
Förslag till reviderat skolskjutsreglemente i Mariestads kommun.
Gällande reglemente för skolskjutsar i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Camilla Pärleborn)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 203

KS 2013/0064 KS 2013/0104

Beslut om beredning av medborgarförslag och motion
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna medborgarförslaget till utvecklingsenheten för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna motionen till kommunchefen för
beredning.
Bakgrund

Mattias Andersson har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen borde gallra ur
skogs- och betesområdet norr om Gummerstavägen och området väster om ”sjukhusbacken” för att på så sätt öka intresset för nybyggnation i området Västra skogen. Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-25 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ola Bertilsson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads Segelklubb och Mariestads Motorbåtsklubb ska få överta driften av Mariestads småbåtshamn.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Mattias Andersson i vilket han föreslår att kommunen borde gallra
ur skogs- och betesområdet norr om Gummerstavägen och området väster om ”sjukhusbacken” för att på så sätt öka intresset för nybyggnation i området Västra skogen.
Motion från Ola Bertilsson (S) i vilken han föreslår att Mariestads Segelklubb och Mariestads Motorbåtsklubb ska få överta driften av Mariestads småbåtshamn.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 204

KS 2013/0123

Ansökan om bidrag till audition/talangjakt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan från Skaraborgs unga stjärnor om ett bidrag om 15 tkr för att genomföra en audition (talangjakt) på Karlsholme folkpark den 12
maj.
Bakgrund

Föreningen Skaraborgs unga stjärnor i Falköping har inkommit med en ansökan om bidrag
för att genomföra en s.k. audition (talangjakt) på Karlsholme folkpark den 12 maj. Föreningen ansöker om ett bidrag om 15 tkr avseende kostnader för annonsering, ljud och ljus
samt priser till deltagarna.
Ansökan har överlämnats till fritidschefen som har berett ärendet. Fritidschefen framhåller
att det i budgeten för föreningsbidrag inte finns medel tillgängliga för arrangemang av ovanstående kategori. De medel som finns tillgängliga är fastställda av kommunstyrelsen och utgörs av startbidrag, anläggningsbidrag, hyresbidrag och verksamhetsbidrag. Samtliga tillgängliga bidragsformer avser dessutom endast föreningar med säte och verksamhet i Mariestads
kommun.
Med beaktande av ovanstående föreslår fritidschefen att ansökan från föreningen Skaraborgs
unga stjärnors avslås.
Underlag för beslut

Ansökan från föreningen Skaraborgs unga stjärnor.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-03-28, Ansökan om bidrag till audition (talangjakt).
______________________________________________________

Expedieras till:
Föreningen Skaraborgs unga stjärnor
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 205

KS 2013/0139

Marknadsföring i samband med SpeedArtDesign
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att förtydliga hur Mariestads kommun ska marknadsföras som bostadsort i samband med projektet.
Bakgrund

Informationsenheten har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till aktivitet som marknadsför
Mariestad i samband med evenemanget SpeedArtDesign. SpeedArtDesign är ett evenemang
som återkommer vart tredje år och som lockar omkring 30 000 besökare till Mariestad. Det
är ett ypperligt tillfälle att marknadsföra Mariestad till en stor målgrupp i ett mycket positivt
sammanhang.
I arbetet med att ta fram en lämplig aktivitet har stort fokus lagts på att nå största möjliga
uppmärksamhet. Om en aktivitet sticker ut bildmässigt sprids budskapet automatiskt via de
många besökarnas mobiltelefoner och i sociala medier, utöver den uppmärksamhet som
aktiviteten troligtvis kommer att få i traditionella medier.
Aktiviteten ska: Lyfta fram Mariestads vision och stärka varumärket, göra staden roligare
och bli en mötesplats som aktiverar mariestadsbor och turister samt förstärka bilden av att
Mariestad är platsen för spännande konstprojekt.
Förslaget är att aktiviteten ska kallas Rollin Green Art, det vill säga ”rullande grön konst”.
Tanken är att få bilar att bokstavligt talat blomma. Under sommaren bygger projektet om
bilar till blommande installationer, odlar fram grödor och involverar mariestadsborna att
plantera egna blommor. Genom att avsätta en yta i hamnområdet kommer projektet att bli
en turistmagnet och en viktig mötesplats under sommaren, med final i september under
SpeedArtDesign. För att förstärka platsen som mötesplats och tilltala en yngre målgrupp
kan små och flyttbara skateramper byggas i anslutning till installationen. Aktiviteten anspelar
både på Mariestads tradition av ”bilburen ungdom” och på viljan att vara en grön stad.
En projektledare/konstnär anlitas för att hålla i projektet och arbetslösa ungdomar kopplas
till projektet via AME.
Väderbeständiga skyltar som marknadsför Mariestad och Mariestads vision kommer att finnas i anslutning till installationen. Installationen i sig visar de fem fokusområdena på ett fantasifullt sätt.
-

Den stolta sjöstaden framkommer genom att installationen kommer att förläggas nere i
hamnen.

-

Centrum för trädgårdens hantverk framkommer genom att hela installationen genomsyras av grönsaker, blommor och olika växlighet.

-

Ledande inom hantverkets akademi visas genom det konstfulla sätt som de/den mobila
skaterampen kommer att byggas i anslutning till skrotbilarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 205 (forts.)
______________________________________________________

-

Internationellt modellområdet speglas genom att installationen kommer att bestå av
återbrukat material, växtlighet symboliserar ekologisk hållbarhet och mötesplatsen social hållbarhet.

-

En naturlig mötesplats skapas genom att installationen är interaktiv och stimulerar både
mariestadsbor och turister till att samlas och bidra till platsen.

Den totala budgeten för projektet uppgår till 85 tkr varav arvodet till projektledaren uppgår
till 60 tkr.
Behandling på sammanträdet

Nils Farken (MP) yrkar att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att förtydliga hur
Mariestads kommun ska marknadsföras som bostadsort i samband med projektet.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Farkens (MP) yrkande för beslut och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek 2013-03-27, Marknadsföring i
samband med SpeedArtDesign.
______________________________________________________

Expedieras till:
Informationschef Christina Herthnek
Kulturchef Maria Henriksson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 206

KS 2013/0073

Information om programmet för kammarmusikfestivalen i Mariestad
sommar 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-03-07 att avsätta 100 tkr för att, i samverkan med kulturnämnden i Västra Götalandsregionen, medfinansiera en kammarmusikfestival i Mariestad sommaren 2013. Kammarmusikfestivalen ska genomföras som ett pilotprojekt år 2013. Därefter ska en utvärdering genomföras inför en eventuell fortsättning åren
2014 och 2015.
Kulturchefen samt medarrangörer informerar om programmet för sommarens kammarmusikfestival på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 207

KS 2013/0153

Prognos 1 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 1 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
till handlingarna.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 1 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 1 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Ksau § 208

KS 2012/0217

Beviljande av anläggningsbidrag till Mariestads Vattenskidklubb
för år 2012
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Mariestads Vattenskidklubb anläggningsbidrag om 35
tkr för år 2012.
För 2013 och framåt får Vattenskidklubben årsvis ansöka om anläggningsbidrag enligt fastställt regelverk.
Med detta beslut upphävs kommunstyrelsens beslut § 33/2013.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Arbetsutskottets vice ordförande Christer Dalvik (MAP) träder in som ordförande vid behandlingen av ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-07 att bevilja ett föreningsbidrag motsvarande 35
tkr/år till Mariestads vattenskidklubb under fem år. Medel skulle tas ur anslaget för föreningsstöd.
Mariestads Vattenskidklubb har inkommit med en anmodan om att förenings-/ anläggningsbidraget om 35 tkr för år 2012 ska utbetalas till föreningen. I kommunstyrelsens beslut framgår dock inte att beslutet även avser anläggningsbidrag för år 2012.
Kommunstyrelsen föreslås därför förtydliga tidigare beslut § 33/2013 för att möjliggöra en
utbetalning av anläggningsbidrag om 35 tkr till Mariestads Vattenskidklubb för år 2012.
Detta har varit kommunens avsikt i de överläggningar som har förts med föreningen.
Underlag för beslut

Anmodan från Mariestads vattenskidklubb om utbetalning av bidrag från Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-04-05, Beviljande av anläggningsbidrag, Mariestads Vattenskidklubb.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Mariestads vattenskidklubb)
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/0153

Prognos 1 år 2013 för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna prognos 1 år 2013 för Mariestads kommun till
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidierna i socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för
hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets
sammanträde 2012-04-25.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med ekonomistyrningsgruppen, utarbeta ett ekonomiskt åtgärdsförslag med anledning av socialnämndens,
barn- och utbildningsnämndens samt tekniska nämndens underskott i prognos 1. Åtgärdsförslaget ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2012-04-25.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 1 år 2013 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 1.
Underlag för beslut

Prognos 1 år 2013 för Mariestads kommun.
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Uppföljning av kommunstyrelsens mål för år 2013 efter prognos 1
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Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 om följande mål för nämndens verksamhet år 2013:
1. Ökad kunskap bland kommunens anställda om biosfärområdet. 50 % av kommunens
tillsvidare anställd personal ska känna till och förstå innebörden av begreppet Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. ´
2. Attraktiva bostäder – under 2013 ska det ta fram planlagd mark för 80 villatomter/fritidstomter och 100 lägenheter i flerbostadshus.
3. Högskolecentrum i Mariestad (högskoleplattformen) ska under 2013 ha anordnat ytterligare 50 eftergymnasiala platser.
4. Skapa en gemensam organisation för att utveckla handeln i Mariestad.
5. Turism – Antalet gästnätter inom Mariestads kommun ska öka med 10 procent jämfört
med 2012.
Ekonomichef Maria Vaziri redovisar en uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2013 efter
prognos 1 på sammanträdet.
Underlag för beslut

Uppföljning nämndsmål år 2013 prognos 1.
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Permanent förläggning av tennisbanorna i Gärdesparken och
Alhagen
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Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att, även fortsättningsvis, upplåta den idag ianspråktagna
marken för tennisbanorna i Gärdesparken och Alhagen till Mariestads Tennisklubb.
Beslutet avser tennisbanan i Alhagen och de tre banor som ligger norr om tennisklubbens klubbstuga. Tennisklubben avstår med detta beslut nyttjanderätten av tennisbanan
söder om tennisklubbens klubbstuga. Området söder om klubbstugan reserveras därmed för Göteborgs framtida markbehov i Gärdesparken.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta medel i budget för år 2014 och 2015 för att successivt återställa tennisbanorna i Gärdesparken till fullgott skick som förutsättning för
Tennisklubbens långsiktiga verksamhetsutveckling i området.
Bakgrund

Efter samtal och förhandlingar har representanter för Mariestads kommun och tennisklubben kommit fram till ett gemensamt förslag som innebär att klubben stannar kvar i området
med 4 tennisbanor, 1 i Alhagen och 3 i Gärdesparken norr om klubbstugan. Det gemensamma förslaget innebär även att tennisklubben avstår banan söder om klubbstugan som
ligger på mark som då kan reserveras för Göteborgs universitets framtida behov.
För att kunna säkerställa en långsiktig verksamhetskvalitét på anläggningen förbinder sig
kommunen att under en tvåårsperiod successivt återställa anläggningen till fullgott skick.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) samt Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-04-09, Beslut om permanent förläggning av tennisbanorna i Gärdesparken och Alhagen.
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Regler för tillfälliga uteserveringar
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Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fjolårets regler för att anlägga tillfälliga uteserveringar ska gälla även innevarande år.
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta förlag till nya regler för tillfälliga
uteserveringar att gälla från 1 januari 2014.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att fjolårets regler för att anlägga tillfälliga uteserveringar ska gälla även innevarande år.
Ett enigt arbetsutskott tillstyrker Abrahamssons (M) förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
______________________________________________________
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Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Grundskolechef Katarina Lindberg informerade om skolinspektionens tillsyn av skolorna i
Mariestad på sammanträdet. Samtliga rapporter har inkommit utom komvux och huvudmannarapporten. Huvudmannarapporten kommer att beslutas och offentliggöras i slutet av
maj eller början av juni.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Jonegård (FP) samt 2:e vice ordförande
Sture Pettersson (S) deltog under informationen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
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Budgetdagen den 25 april
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Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte genomföra den planerade budgetdagen den 25 april.
2. Arbetsutskottet beslutar att, som alternativ till budgetdagen, avsätta en halvdag för majoriteten och en halvdag för oppositionen för att arbeta fram sina respektive budgetförslag. Ekonomienheten och berörda tjänstemen ska närvara vid dessa tillfällen stom stöd
i budgetarbetet.
______________________________________________________
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Kommunalråd Johan Abrahamsson
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