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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 358

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen, regionutveckling. Beslut att reservera högst 5 647 500 kronor i stöd till Mariestads kommun för utbyggnad av bredband. Bredbandsstödet avser
utbyggnad av fiberanslutningspunkter i enlighet med villkoren i ”Bredbandsstöd Västra
Götaland”.
(KS 2013/0234)
2. Rikspolisstyrelsen, rikspolischefen. Dokument, Vägledning för åtgärder mot livstidskriminellas brottslighet.
3. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Beslut enligt 11 kap plan- och bygglagen (PBL) om
kommunens antagandebeslut. Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap 10 § PBL (2010:900)
att inte pröva kommunens antagandebeslut avseende kv. Flamman i Mariestads tätort.
(KS 2013/0024)
4. Västra Götalandsregionen, regionfullmäktige. Beslut att styrelsen för samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
5. Västra Götalandsregionen, regionfullmäktige. Beslut om sammanträdestider 2014. Regionfullmäktige sammanträder följande dagar: 11 februari, 15 april, 13 maj, 9-10 juni, 30
september, 21 oktober, 4 och 25 november.
6. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att påföra tekniska nämnden, såsom ansvarig för
utförd trädfällning, en byggsanktionsavgift på 178 tkr. Sanktionsavgiften motsvarar en
fällning av 16 träd.
7. Skrivelse från individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson till Migrationsverket
2013-06-26. Uppsägning av avtal avseende mottagande av asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige för omförhandling.
(KS 2013/0152)
Töreboda kommun, Gryning Vård AB samt Luna asylboende har skriftligen informerats om uppsägningen.
(KS 2013/0152)
8. Migrationsverket. Bekräftelse på mottagande av uppsägning av avtal avseende mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige för omförhandling
9. Skrivelse från Ann-Margret och Björn Litzén 2013-06-17, ” Kritiska synpunkter på planerad vindkraftetablering direkt väst Sjötorp samt därtill kopplad process för samråd.
(KS 2013/0337)
10. Skrivelse från planeringschef Kristofer Svensson till Ann-Margret och Björn Litzén
2013-06-23. Svar på frågor ställda i brevet ”Kritiska synpunkter på planerad vindkraftetablering direkt väst Sjötorp samt därtill kopplad process för samråd.” (KS 2013/0337)
11. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Information om ny lag om samhällsorientering för
vissa nyanlända.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 358 (forts.)
______________________________________________________

12. Töreboda kommun. Skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götalands län, Utställt förslag till
LIS, tematiskt tillägg till översiktsplan för Töreboda kommun, Västra Götalands län,
utställningshandlingar daterade april 2013.
13. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Beslut att bevilja Mariestads kommun 50 tkr, dock
högst 50 procent av godkända kostnader, för att ta fram landsbygdsstrategi enligt de
ansökningar som lämnats in till Länsstyrelsen.
(KS 2010/0271)
14. Västtrafik AB. Gullspångs och Mariestads kommuner har tillskrivit Västtrafiks styrelse
angående neddragningar i trafiken på Kinnekullebanan. Västtrafiks styrelse beslutade
2013-06-26/27 att:
(KS 2013/0269)
-

Kompensera neddragningarna av två tågpar mellan Mariestad – Hallsberg på Kinnekullebanan genom utökningar av linje 512 med tre dubbelturer mellan Mariestad
och Hova

-

Godkänna redovisade förslag till förändringar i Trafikplan 2014.

-

Ge VD i uppdrag att besvara inkomna skrivelser som berör Trafikplan 2014.

15. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Leader Norra Skaraborg har godkänt följande projektstöd. Länsstyrelsen har beslutat om stöd med 100 procent av projektets stödberättigade faktiska kostnader, dock högst 190 tkr. Beslutet avser ansökan om projektstöd via
LAG till projektet Destination Onsö – resurs för biosfärupplevelser. (KS 2012/0190)
16. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Räddningstjänsten i siffror 2012.
17. Lika unika (Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning).
Ett par viktiga tips inför valåret…
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Skaraborgs kommunalförbund, Länsstyrelsen Västra Götaland. Inbjudan till konferensen ”Har vi råd att inte betala?” den 20 september 2013 i Vara. Konferensen avser måltider som tillagas i offentlig sektor.
2. Västra Götalandsregionen, Region Halland m.fl. Inbjudan till utbildningen ”Från strategi till EU-ansökan” den 25 oktober samt 14-15 november 2013 i Göteborgsregionen.
3. Fair Trade City. Inbjudan till seminariet ”Fair Trade City – En möjlighet för din kommun” den 10 oktober 2013 i Vänersborg.
4. Statistiska centralbyrån. Inbjudan till ”Demokratidagen – Supervalåret 2014” den 1 oktober 2013 i Stockholm.
5. Boverket. Inbjudan till konferensen ”Tre författare, två rapporter – en diskussion om
stadspolitik” den 16 oktober 2013 i Stockholm.
6. Skaraborgs kommunalförbund. Inbjudan till ”Remisskonferensen Infrastruktur” den 23
augusti 2013 i Skövde.
7. Nätverket Sveriges städer & kommuner mot narkotika. Inbjudan till årskonferens med
årsmöte den 12-13 september 2013 i Linköping.
8. Vänersamarbetet. Inbjudan till dialogmöte om Kunskapscentrum kring Vänern den 21
oktober 2013 i Karlstad.
9. Panncentralen. Information om/inbjudan till Gothenburg International Biennal for
Contemporary art den 7 september t.o.m. den 17 november 2013 på panncentralen i
Mariestad.
10. Statistiska Centralbyrån. Inbjudan till demokratidag med temat Supervalåret 2014 den 1
oktober 2013 i Stockholm.
11. Tidaholms kommun m.fl. Inbjudan till information om arbetsintegrerande sociala företag den 7 oktober 2013 i Tidaholm.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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KS 2013/0153

Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

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.
Tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-06-13 att kalla presidiet i tekniska nämnden för att presentera vilka åtgärder som vidtagits samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppnå en budget i
balans under innevarande år. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-08-15. Åtgärdsförslagen ska vara politiskt beslutade.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Tekniska nämnden)
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Ksau § 361

KS 2013/0258

Begäran från tekniska nämnden om kompensation för att täcka
prognostiserat underskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tekniska nämnden ska redovisa alternativa
besparingsförslag för att täcka det prognostiserade underskottet om 3 000 tkr. De alternativa besparingsförslagen ska innefatta hela den skattefinansierade verksamheten
inom nämndens ansvarsområde.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tekniska nämnden ska precisera kostnaderna för återställningen av Granatens förskola innan kommunfullmäktige tar ställning
till ytterligare medel för omställningskostnader.
Bakgrund

Då tekniska nämnden behandlade prognos 1 2013-04-09 beslutades att överlämna förvaltningens förslag till åtgärder för att täcka det prognostiserade underskottet om 3 000 tkr, tillsammans med en konsekvensbeskrivning, till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Då innebörden i beslutet inte var tydligt misstolkades detta i samband med kommunledningskontorets beredning av ärendet varför ärendet inte lyftes för politisk behandling av
kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden beslutade 2013-06-11 att: om kommunstyrelsen avslår tekniska nämndens beslut från den 9 april (ovan) om att begära kompensation för att täcka det prognostiserade underskottet för gatu- och parkverksamheten med 3 000 tkr så ska det kallas till ett
extra sammanträde för tekniska nämnden i juni månad.
Vid samma möte beslutade tekniska nämnden även att äska medel för återställningskostnader med anledning av att kommunen minskar lokalanvändningen vid Granatens förskola.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-06-11 § 107, Ekonomisk uppföljning prognos 2, driftbudget tekniska nämnden för Mariestads kommun.
Prognos 2 år 2014 för tekniska nämnden.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-04-19 § 62, Ekonomisk prognos 1, driftbudget januari – mars 2013, Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström 2013-04-11, Tekniska nämndens
ekonomi år 2013 och 2014 i Mariestads kommun.
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Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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Ksau § 362

KS 2013/0274

Förslag från tekniska nämnden om att vidta åtgärder för att anpassa
verksamheten till gällande budgetnivå
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tekniska nämnden ska konsekvensbeskriva
besparingsförslagen och motivera grunden till besparingen för dagvattenledningen.
Bakgrund

Mot bakgrund av att tekniska nämnden visade underskott i prognos 2 beslutade nämnden
2013-06-27 att föreslå kommunfullmäktige att åtgärder vidtas för att anpassa verksamheten
(skötselnivån) så att kostnaderna succesivt sänks till gällande budgetnivå i takt med att åtgärderna ger effekt. Nämnden lämnade även förslag till åtgärder för att minska kostnaderna
för innevarande år:
Nuvarande kostnad Förslag till reducerad kostnad
Gatubelysning:
3 100 tkr
Dagvattenledning: 1 100 tkr

2 500 tkr
800 tkr

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-06-27 § 127, Ekonomisk uppföljning prognos 2, tekniska nämndens driftbudget för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström 2013-04-11, Tekniska nämndens
ekonomi år 2013 och 2014 i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
Tekniska nämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 363

KS 2013/0259

Begäran om tilläggsanslag från tekniska nämnden för underhåll av
fritidsfastigheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte tillskjuta ytterligare medel för underhåll av de föreslagna
fastigheterna under innevarande år.
Kommunstyrelsen konstaterar att tekniska nämndens begäran om extra medel till underhåll
av fritidsfastigheter inte uppfyller kommunens krav för tilläggsanslag (se kommunens ekonomiska styrprinciper).
Bakgrund

Mariestads kommun har i budget för år 2013 avsatt ca 200 tkr för fastighetsunderhåll. Tekniska förvaltningen framhåller i en skrivelse till tekniska nämnden att dessa medel inte räcker för att täcka underhållsbehovet för dessa fastigheter.
Tekniska förvaltningen föreslog tekniska nämnden att, av kommunstyrelsen, begära ytterligare 850 tkr för underhåll av fritidsfastigheter år 2013 för nedanstående åtgärder:
-

Vandrarhemmet: Målning av fasader och akut omläggning av kullersten innan turistsäsong (del av gårdsplan), kostnad 300 000 kr.

-

Karlsholme/Rotundan: Omläggning av papptak, 400 000 kr.

-

Brunnsbergs ridanläggning: Målning samt byte fem procent av panelen, 150 000 kr.

Tekniska nämnden beslutade 2013-06-11 att hos kommunstyrelsen begära 450 tkr till underhåll för fritidsfastigheter år 2013 enligt nedanstående:
-

Vandrarhemmet: Målning av fasader och akut omläggning av kullersten innan turistsäsong (del av gårdsplan), kostnad 300 000 kr.

-

Brunnsbergs ridanläggning: Målning samt byte fem procent av panelen, 150 000 kr.

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-06-11 §117, Ökat underhåll av fritidsfastigheter i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström, fastighetschef Bo Theorén samt fastighetsförvaltare Magnus Persson 2013-05-21, Ökat underhåll till fritidsfastigheter.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson, Ekonom Elisabeth Westberg)
Justerandes signatur
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KS 2013/0050

Begäran om ekonomisk kompensation från tekniska nämnden med
anledning av beslut om avgiftsfri parkering på lördagar m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om eventuell kompensation till tekniska nämnden
kommer att prövas i samband med tekniska förvaltningens utvärdering som ska presenteras
vid arbetsutskottets sammanträde 2013-09-12, i enlighet med tidigare beslut i arbetsutskottet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-13 att på prov införa avgiftsfri parkering på lördagar samt första halvtimman på vardagar under perioden juli t.o.m. september
2013. Arbetsutskottet beslutade även att uppföljning skall ske av tekniska förvaltningen och
återrapporterars till kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträdet 2013-09-12.
Vid tekniska nämndens sammanträde 2013-06-27 informerade tekniska chefen Åke Lindström om de åtgärder som förvaltningen vidtar för att genomföra kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut. Åtgärderna kommer att innebära en kostnad för bl.a. ”omprogrammering” av parkeringsautomaterna samt minskade intäkter.
Tekniska nämnden beslutade att anhålla hos kommunstyrelsen om kompensation för de
kostnader och förlorade intäkter som kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut medför.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-06-27 § 128, Information – Avgiftsfri parkering på lördagar samt första halvtimman på vardagar under en provperiod i Mariestad.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till
(Tekniska nämnden)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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Ksau § 365

KS 2013/0150

Anläggning av ytterligare beachvolleybollplan på hamnplan/
Karlsholme
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att anlägga ytterligare en beachvolleybollplan på hamnplan/Karlsholme samt att upprusta befintlig plan med dränering.
Investeringskostnaden om 200 tkr finansieras med kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utöka tekniska nämndens driftbudget med 43 tkr/år för
att täcka tillkommande kapital- och driftkostnader från och med år 2014.
Bakgrund

Mariestads Volleybollklubb anordnade 19-21 juli 2013 för tredje året i rad eventet ”Summer
Slam” – en beachvolleybollfestival för alla. Inför eventet inkom föreningen med ett förslag
om att bygga en ny beachvolleybollplan i anslutning till den befintliga i hamnen (Karlsholme). Föreningen föreslog även att den äldsta planen skulle dräneras ytterligare. Tekniska
förvaltningen förde en dialog med föreningen om bl.a. placering av planen.
Tekniska förvaltningen beräknar kostnaden till 200 tkr för att anlägga ytterligare en beachvolleybollplan samt att dränera en av de befintliga planerna. Tillkommande kapital- och
driftskostnader beräknas uppgå 43 tkr/år.
Underlag för beslut

Skrivelse från Joanna Kleinrok, Mariestads Volleybollklubb.
Skrivelse från tekniska chefen Åke Lindström 2013-06-27, Beslut om anläggning av ytterligare beachvolleybollplan mm i Mariestad.
Projektöverenskommelse med tekniska förvaltningen avseende anläggande av beachvolleybollplan.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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Redovisning av tekniska nämndens kapitalkostnader kopplat till verkligt utfall under innevarande år
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tekniska nämnden ska redovisa en sammanställning över kapitalkostnader kopplat till verkligt utfall under innevarande år.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågar en tydlig redovisning över tekniska nämndens
kapitalkostnader kopplat till verkligt utfall under innevarande år.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Tekniska chefen Åke Lindström
Ekonom Elisabeth Westberg
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 367

KS 2013/0282

Nytt skötselavtal för Lekevi Idrottsplats och Leksbergs elljusspår
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till skötselavtal för Lekevi IP och Leksbergs
elljusspår med IFK Mariestad.
Den avtalade ersättningen om 540 tkr (exklusive moms) till IFK Mariestad överförs från
och med avtalstidens start år 2014 från fastighetskontorets budget, ansvar 2075 verksamhet
42100 till budget för föreningsbidrag, ansvar 1090 verksamhet 45302. Ersättningen är indexreglerad och innebär en årlig indexuppräkning av budgeterade medel för skötselavtalet.
Bakgrund

IFK Mariestads nuvarande skötselavtal för Lekevi Idrottsplats och Leksbergs elljusspår är
uppsagt för omförhandling. Fritidschef Tomas Ekström samt fastighetsförvaltare Magnus
Persson och representanter för IFK Mariestad har efter förhandling enats om ett förslag till
avtal.
Avtalsförslaget har samma omfattning som tidigare avtal men har förtydligats innehållsmässigt där kommunens respektive IFK:s ansvar klart framgår och möjligheten till tolkningar av avtalstexten har undanröjts. Den nya ersättningsnivån innebär en reducering av kommunens kostnader.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström samt fastighetsförvaltare Magnus Persson
2013-06-26, Nytt skötselavtal för Lekevi Idrottsplats och Leksbergs elljusspår.
Förslag till skötselavtal, med bilagor, för Lekevi Idrottsplats och Leksbergs elljusspår med
IFK Mariestad.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Fastighetsförvaltare Magnus Persson)
(Tekniska chefen Åke Lindskog)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Ekonom Elisabeth Westberg)
(IFK Mariestad)
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Sammanträdesdatum
2013-08-15
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 368

KS 2013/0283

Nytt skötselavtal för Mariestads Isstadion
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till skötselavtal för Mariestads Isstadion med
Mariestad BOIS Hockey med de redaktionella förändringar som diskuterades på sammanträdet.
Ersättningen om 1 200 tkr (exklusive moms) till BOIS överförs från och med avtalstidens
start år 2014 från fastighetskontorets budget, ansvar 2075 verksamhet 42200 till budget för
föreningsbidrag, ansvar 1090 verksamhet 45302. Ersättningen är indexreglerad och innebär
en årlig indexuppräkning av budgeterade medel för skötselavtalet.
Christer Dalvik (MAP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Mariestad kommuns nuvarande skötselavtal för Mariestads Isstadion är uppsagt för omförhandling. Undertecknade och representanter för Mariestad BOIS Hockey har efter förhandling enats om ett förslag till avtal.
Avtalsförslaget har samma omfattning som tidigare avtal men har förtydligats innehållsmässigt där kommunens respektive BOIS:s ansvar klart framgår och möjligheten till tolkningar av avtalstexten har undanröjts. Den nya ersättningsnivån innebär en reducering av
kommunens kostnader.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström samt fastighetsförvaltare Magnus Persson
2013-06-26, Nytt skötselavtal för Mariestads Isstadion.
Förslag till skötselavtal, med bilagor, för Mariestads Isstadion med Mariestad BOIS Hockey.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Fastighetsförvaltare Magnus Persson)
(Tekniska chefen Åke Lindskog)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Ekonom Elisabeth Westberg)
(Mariestad BOIS Hockey)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 369

KS 2013/0284

Begäran om tilläggsanslag från barn- och utbildningsnämnden med
anledning av kostnaden för Vadsbogymnasiets Marinteknikprogram
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen konstaterar att barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag med anledning kostnaden för Vadsbogymnasiets Marinteknikprogram inte uppfyller kommunens krav för tilläggsanslag (se kommunens ekonomiska styrprinciper).
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag marknadsföringsbidrag till Vadsbogymnasiet, marinteknikprogrammet.
Bakgrund

På uppdrag av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram underlag för att beskriva skillnaden i kostnader mellan Vadsbogymnasiets marinteknikprogram och gymnasium Skaraborgs prislista. Syftet med uppdraget var att
kunna äska eventuell mellanskillnad från kommunstyrelsen.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-06-12 presenterade förvaltningen
en redovisning av ovanstående uppdrag. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att äska
medel från kommunstyrelsen till marinteknikutbildningen med 1 098 531 kr för år 2013 för
att täcka skillnaden mellan riksprislistan och nämndens kostnader för programmet på Vadsbogymnasiet
Underlagen i redovisningen var dock preliminära då kostnader per elev och år inte fanns att
tillgå för innevarade år. Barn- och utbildningsförvaltningen har därefter reviderat underlaget
som låg till grund för barn- och utbildningsnämndens beslut. Nedan presenteras de aktuella
kostnaderna för elev per år 2013.
Vadsbogymnasiets marinteknikprogram har en kostnad om 153 874 kr/elev år 2013, snittet
enligt gymnasium Skaraborg var 119 000 kr år 2010. Efter uppräkning av skolindex är kostnaden för år 2013 125 197 kr/elev och år. Detta ger en skillnad om 28 677 kr/elev och år.
Marinteknik hade 35 elever under vårterminen och 28 elever höstterminen 2013 (höstterminen är baserat på antalet sökande). Skillnaden i kostnad blir 501 848 kr för vårterminen
och 401 478 kr för höstterminen. Sammanlagd mellanskillnad är 903 326 kr för år 2013. Tidigare mellanskillnad presenterad för barn- och utbildningsnämnden var 1 098 531 kr.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-06-12 § 90, Budget 2013 - Prognos 2.
Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt ekonom Pia Svartén 2013-0702, Prisjämförelse Marinteknik.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-08-15
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Ksau § 369 (forts.)
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Skrivelse upprättad av tidigare barn- och utbildningschef Tommy Olsson samt tidigare
samordningsrektor Mikael Hedquist 2012-08-20, Information om kostnader för Marinteknikprogrammet och prisjämförelselista gymnasium Skaraborg.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Ekonom Pia Svartén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 370

KS 2013/0285

Konstverk på vattentornet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det inte ska uppföras ett grafittikonstverk på
vattentornet.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund

Vattentornet vid Mariestads norra infart behöver målas om. Som en del av kommunens varumärkesbyggande ser informationsenheten, kulturförvaltningen och VA-avdelningen en
synergi i att ta till vara på ytan på vattentornet genom att låta Carolina Falkholt måla ett av
sina karaktäristiska konstverk.
Avsikten är att projektet ska genomföras som en del av evenemanget Speed art design 7-8
september. Ett projekt som detta kommer sannolikt att generera uppmärksamhet i nationell
press. Varumärkesbyggande reklam för Mariestad som går att jämföra med detta skulle annars kosta hundratusentals kronor att köpa.
Nyligen har kommunfullmäktige antagit en ny varumärkesplattform. Detta konstprojekt
ligger helt i linje med plattformen och är ett första steg för att skapa ett positivt och starkt
varumärke. Konstverket gör vattentornet till ett landmärke som utmärker Mariestad med sin
koppling till vatten.
Projektgruppen bestående av tekniska chefen Åke Lindström, kulturchef Maria Henriksson
samt informatör Pia Stenström föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott avsätter 75 tkr för
målningen av vattentornet. Dessa medel ska finansiera konstnären Carolina Falkholts arbete.
Vidare avsätter VA-avdelningen 125 tkr för rengöring av vattentornet inför målningen.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det inte ska
uppföras ett grafittikonstverk på vattentornet.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut
vilket var att återremittera ärendet för att kompletteras med bl.a. en beskrivning av konstverkets utformning.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström, kulturchef Maria Henriksson samt
informatör Pia Stenström 2013-06-24, Konstverk vattentornet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
Kulturchef Maria Henriksson
Informatör Pia Stenström
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 371

KS 2012/0324

Västtrafiks utvärdering av resandeutvecklingen på linje 2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande linjesträckning och tidtabell ska behållas. Detta innebär bland annat att Linje 2 fortsätter trafikera handelsområdet Horn/Haggården.
I ett längre perspektiv bör en utökning utbudet prövas för att ge möjlighet för ett utökat
resande. Detta kan exempelvis innebära anropsstyrd trafik på kvällar och helger.
Uppdrag enligt ksau § 391/12 anses som uppfyllt genom detta beslut.
Bakgrund

En linjenätsöversyn av stadstrafiken i Mariestad genomfördes åren 2009/2010 tillsammans
med Trivector. Bakgrunden till utredningen var att Mariestad växer och att det fanns önskemål om ett ökat resande med kollektivtrafiken. Ett resultat av utredningen var att trafikera
Haggården på prov under en viss tid. Linje 2 har trafikerat Resecentrum – Haggården sedan
december 2010 och linjen körs idag med 30-minuters intervall. Måndag – fredag körs 27
dubbelturer per dag mellan kl. 06.00-20.00 och på lördagar körs sju dubbelturer mellan kl.
09.30-13.30.
Den upprättade rapporten syftar till att utvärdera resandeutvecklingen för linjen och utifrån
underlaget som presenteras i rapporten ta fram rekommendationer för den fortsatta trafikeringen till och från Haggården.
Översynen visar att resandet på linjen har ökat med 17,4 procent sedan trafikstarten i december 2010. Antalet resor har ökat med ca 53 000 från år 2010. Linje 2 är stor del i denna
ökning.
Underlag för beslut

Västtrafik. Utredning av stadstrafik i Mariestad, Utvärdering av resandeutvecklingen på linje
2 som trafikerar Resecentrum – Haggården.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson och trafiksamordnare Irene Andersson 2013-05-21, Västtrafiks utvärdering av linje 2 som trafikerar Resecentrum – Haggården.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-25 § 391, Diskussion om
stadstrafikens linjesträckning.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 372

KS 2013/0182

Information: Gestaltningsprogram för Gärdesparken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Gärdesparken håller på att omvandlas från en vanlig park till en park för undervisning med
arbetsnamnet Universitetsparken. Parken ska samtidigt utvecklas till en mötesplats för stadens invånare, studenter, verksamma och besökare. Här blandas utbildning och forskning
med vackra parkrum för alla. En lekvänlig och inspirerande plats för gammal som ung.
Arbetet med Gärdesparken har pågått i många år och resultat börjar nu visa sig. Utvecklingen kommer dock att fortsätta under lång tid framöver. Därför behövs ett gestaltningsprogram som en sammanhållande länk över tid.
Planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Hanna Asp informerar om det pågående
arbetet med gestaltningsprogram för Gädesparken på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Hanna Asp
2013-08-02, Gestaltningsprogram Gärdesparken.
Förslag till gestaltningsprogram Gärdesparken, internt samråd, Mariestad augusti 2013.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-02 § 247, Gestaltningsprogram för Gärdesparken.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 373

KS 2013/0193

Yttrande över ansökan från Vasa Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av högst 14 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen inom Mariestads kommun (Dnr 551-12939-2013)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka ansökan från Vasa Vind AB om tillstånd enligt
miljöbalken för uppförande av högst 14 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen inom Mariestads kommun. Motiveringen till beslutet är att kommunen har påbörjat arbetet med en
revidering av gällande vindbruksplan.
Bakgrund

Vasa Vind AB (org.nr 556702-6835) har lämnat in ansökan om miljötillstånd hos Länsstyrelsen Västra Götalands län för att uppföra högst 14 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen
inom Mariestads kommun. Inför länsstyrelsens beslut har Mariestads kommun fått möjlighet att yttra sig över ansökan.
Kommunen, i detta fall kommunfullmäktige, ska ange om den tillstyrker eller avstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §. Tillstyrkan eller avstyrkan (vetoprövningen) ska omfatta
ansökan i sin helhet. Länsstyrelsen Västra Götalands län ansvarar för att tillse och besluta
om att gällande regler för etablering av vindkraft följs.
I Mariestads kommuns Vindbruksplan (Tematiskt tillägg till översiktsplanen om vindbruk)
har område J invid gränsen till Götene kommun, mellan Årnäs och Björsäter bedömts som
lämpligt för etablering av vindkraft i en samlad gruppering/park. Vasa Vind AB har i allt
väsentligt genomfört ansökan enligt Vindbruksplanens intentioner.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera
gällande vindbruksplan. Detta arbete är påbörjat och förväntas pågå under större delen av
2013/14. I detta arbete ska även förnyad prövning av vindkraftverkens ljudpåverkan genomföras.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att ansökan från Vasa Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av högst 14 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen inom Mariestads
kommun avslås. Motiveringen till beslutet är att kommunen har påbörjat arbetet med en
revidering av gällande vindbruksplan.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-07-29, Yttrande över ansökan från Vasa Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av högst 14 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen inom Mariestads kommun (Dnr 551-12939-2013)
Länsstyrelsen Västra Götalands län 2013-04-30, remiss, Prövning enligt miljöbalken.
Vasa Vind AB 2013-04-12, Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för uppförande
och drift av Västra Kinneskogen vindkraftpark, Mariestads kommun.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-01-28 § 4, Riktlinjer för prövning av etablering av större vindkraftsparker.
Miljö- och byggnadsförvaltningen 2013-05-22, Svar på kompletteringsremiss om Vasa
Vinds AB:s tillståndsansökan, Västra Kinneskogen 2:1, Mariestads kommun.
Tematiskt tillägg till översiktsplanen för Vindbruk, sidorna 90-91 inklusive karta.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén)

Justerandes signatur
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KS2013/0250

Yttrande över Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen
i Västra Götaland 2014-2025
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun lämnar följande yttrande över Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025:
Generella synpunkter
Förslag till Regional plan för transportinfrastrukturen bekräftar Västra Götalandsregionens
centralisering av insatser till Göteborgsområdet. Mariestads kommun anser att om så väl
Västra Götalandsregionen som Göteborg ska ha en fortsatt positiv utveckling över tid krävs
det ett livskraftigt omland kring Göteborg. Om det successivt ges försämrade förutsättningar för denna utveckling så är vår bedömning att det kommer att begränsa utvecklingen av
regionens ekonomiska centrum, Göteborg, över tid. Det vore önskvärt om förslag till satsningar och åtgärder inom infrastrukturen grundades i en övergripande plan för regionens
samlade utveckling och inte enbart i de mer löst hållna dokumenten ”Vision Västra Götaland – Det goda livet” från mitten av 2000-talet och inriktningsbeslutet ”Ökad tillväxt och
en bättre miljö” från år 2007.
Specifika reflektioner
1. Kinnekullebanan
Det är av avgörande vikt att de ”regionala järnvägarna” ges förutsättningar för fortsatt
positiv utveckling. För närvarande pågår en omfattande Åtgärdsvalsstudie för Kinnekullebanan. Det är av största vikt att Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen tillsammans skapar den ekonomiska höjd i den regionala investeringsplanen för
att kunna tillgodose de prioriterade förslag till åtgärder som studien förväntas föreslå.
2. Cykling
Positivt med tydligare inriktning för att underlätta för cykling. I detta sammanhang bör
turismens påverkan och behov av säkra cykelvägar/leder uppmärksammas, likväl som
den dagliga pendlingen till arbete och studier.
3. Kollektivtrafik
Det är positivt med fortsatta satsningar för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft
gentemot t.ex. bilen som transportmedel. I Skaraborg, med dess glest boende befolkning, kommer sannolikt bilen vara det viktigaste transportsättetet över tid. Det är därför bra som planen föreslår att prioritera bytesmöjlighetheter mellan trafikslagen, exempelvis vid pendelparkeringar. In för nästkommande revidering av planen bör en
fortsatt utveckling av Mariestads resecentrum aktualiseras.
4. Samfinansiering av väg i nationell plan
Mariestads kommun ställer, utifrån rådande förutsättningar och aktuell kunskap, sig
bakom en samfinansiering av väg E20 i nationell plan.
Justerandes signatur
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5. Potter m.m.
Det är viktigt att planen skapar förutsättningar för löpnade arbete med bärighetsfrågor,
säkerhetsfrågor, tjälsäkring m.m. på det mindre regionala vägnätet. En tydligare redovisning vad som ingår i begreppet ”Projekt Landsbygdsvägen” efterfrågas.
Bakgrund

Regionstyrelsen har remitterat förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra
Götaland 2014–2025 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, MKB, till de fyra kommunalförbunden inom Västra Götalands län. Kommunalförbunden ansvarar för vidarebefordran till sina respektive kommuner och för att ta fram ett gemensamt yttrande.
Mariestads kommun ska i detta skede lämna synpunkter och förslag till inspel till Kommunalförbundet Skaraborg.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-07-29, Yttrande över ”Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025”
Västra Götalandsregionen, Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i VGR
2014 – 2025, remissversion 2013-06-10 (inklusive missivbrev).
______________________________________________________

Expedieras till:
Skaraborgs kommunalförbund
Planeringschef Kristofer Svensson
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KS 2013/0256

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025,
remissversion
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun avstår från att lämna egna synpunkter över planen till Trafikverket.
Kommunens synpunkter ska samordnas med övriga kommuner i Skaraborgs kommunalförbund.
I detta sammanhang är det frågor som berör utvecklingen av E20, Kinnekullebanan, RV 26,
Vänersjöfarten samt Västra stambanan av särskild betydelse.
Bakgrund

Trafikverket har remitterat förslag till nationell plan för transportsystemet. För Mariestads
kommuns del ska synpunkterna samordnas inom Skaraborgs kommunalförbund.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-08-01, Förslag till nationell
plan för transportsystemet 2014-2025.
Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025 Remissversion
2013-06-14 (inklusive missivbrev).
______________________________________________________

Expedieras till:
Regeringskansliet, Näringsdepartementet
Planeringschef Kristofer Svensson
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KS 2013/0276

Yttrande över Nämndemannautredningens betänkande, Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad medverkan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Bakgrund

Regeringen beslutade 2012-05-31 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att genomföra en översyn av nämndemannasystemet. Nämndemannautredningens betänkande
(Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad medverkan) har skickats
ut på remiss och Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Remissen har överlämnats till stadsjuristen för beredning.
Målsättningen med översynen har varit att tillskapa ett modernt och ändamålsenligt system.
Mera specifikt har utredningen varit inriktat mot att:
- Göra nämndemännens medverkan i domstolarna mer ändamålsenlig,
- Reformera rekryteringen av nämndemän,
- Överväga behovet av att ändra reglerna om entledigande och avstängning av nämndemän
- Skapa moderna tjänstgörings- och ersättningsvillkor för nämndemannauppdraget samt
- Förbättra informationen och grundutbildningen av nämndemän samt förbättra den
löpande informationen och övriga kontakter mellan domstolarna och nämndemännen.
Skälen för att tillstyrka utredningens förslag med reservation
Tillstyrkt del av förslaget.
Förslaget är sakligt motiverat och kan genomföras utan negativa effekter utifrån syftet med
att nämndemän medverkar i den rättsskipande verksamheten. Utredningens förslag, att
minst hälften av nämndemännen ska rekryteras från personer som inte har nominerats av
de politiska partierna i fullmäktige, bör ses som ett första steg i rätt riktning.
Vem ska inhämta utdrag ur belastningsregistret – Alternativ lösning
Landets kommuner har i sin överförmyndarverksamhet rätt att inhämta utdrag ur belastningsregistret för kontroll av personer som är på förslag att bli god man eller förvaltare. Mot
den bakgrunden bör kommuner och landsting kunna anförtros motsvarande uppgift när det
gäller nämndemannaprövningen.
Registerutdrag ska dock endast få inhämtas för de personer som efter övrig granskning är
aktuella för nominering och under förutsättning att samtycke har lämnats av den person
som utdraget avser. Att samtycke lämnas ska vara en förutsättning för att komma i fråga för
uppdrag att vara nämndeman. Med det villkoret uppkommer inte någon integritetskonflikt.
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Med det nyssnämnda förslaget får kommunerna och landstingen ett komplett underlag till
stöd för sin lämplighetsprövning. Den lösningen är bättre än utredningens förslag, som innebär att domstolen, efter valet, ska göra en lämplighetsprövning med stöd av ett underlag
som kommunerna och landstingen inte har haft tillgång till.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsjuristen Rolf Sjöström 2013-08-07, Yttrande över betänkandet
Nämndemannauppdraget – Breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49).
Betänkande av Nämndemannautredningen, Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering
och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49).
Sammanfattning av Nämndemannautredningens betänkande, Nämndemannauppdraget –
breddad rekrytering och kvalificerad medverkan.
Särskilt yttrande av experten Lars Lassinantti.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Regeringskansliet)
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
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Utredning om placering och finansiering av en skatepark
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anläggandet av en skatepark kommer att beaktas i ordinarie budgetarbete.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-02-28 kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anlägga en skatepark i Mariestad med byggstart 2014. Utredningen
skulle innefatta förslag på placering samt kostnadskalkyl.
Fritidschefen har tidigare haft i uppdrag att redovisa förutsättningarna för att bygga en skatepark i Mariestad med byggstart januari 2013. Detta uppdrag avslutades i samband med att
kommunstyrelsen beslutade om investeringsbudget för år 2013 där kostnader för en skatepark inte finns upptagna. Förutsättningarna och behovet av en skatepark finns fortfarande
kvar. Fritidschefen har därför återaktualiserat frågan med målsättningen att skateparken ska
finansieras i 2014 års investeringsbudget.
Förslaget att lokalisera skateparken till Elvärket är inte okontroversiellt då vissa intressegrupper var missnöjda med förslaget till placering redan år 2012. Detta framfördes bl.a. på
olika sociala medier och med insändare i lokaltidningen. Det genomgående argumentet mot
Elvärket var att det inte är centralt placerat. Även utvecklingsenheten framförde åsikter om
alternativ placering av skateparken.
Fördelen med en placering vid Elvärket är att markytan inte kräver något grundarbete och
att den är väl försedd med dränering. Ytterligare fördelar är möjligheten till belysning utan
större installationer, kopplingen till befintlig skatethall, närheten till Elvärkets verksamhet
och personal, verksamhetsutrymmen och toaletter samt det ogenerade läget utan boende
eller verksamhet som kan uppfatta skateparken som störande.
John Magnusson, projektansvarig för åtskilliga av de skateparker som har byggts i Sverige
och anställd vid Bryggeriet i Malmö gymnasieskola med skateinriktning och en av Sveriges
största skateanläggningar, bedömer Elvärkets möjligheter som unika med anledningen av
närheten mellan skatehall och skatepark samt den sammankoppling som kan göras.
Det är inte möjligt att upprätta en detaljerad budget för skateparken innan arbetet med projekteringen och utformningen är avslutad och upphandlingsprocessen kan inledas. Anledningen är att det inte finns så många entreprenörer som kan formgjuta en skatepark enligt
de detaljerade krav som finns för att parken ska vara funktionell. Därför byggs ofta parkerna med en finansieringsbudget som är styrande för storlek och utformning. Parken byggs
efter anslagna medel och inte tvärt om.
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Förslaget till finansiering bygger på en jämförelse av kostnader för storleksmässigt likvärdiga
skateparker. I den tidigare avbrutna projekteringen bedömde John Magnusson att kostnaden för ca 1 000 m2 skatepark vid Elvärket skulle kosta 2 000 tkr.
För att nå finansieringsmålet finns ett skriftligt löfte från Västergötlands Idrottsförbund,
under förutsättning att medlen finns kvar vid ev. byggstart, att bevilja ett investeringsbidrag
ur det s.k. idrottslyftet motsvarande vad man har delfinansierat vid liknande projekt i länet,
ca 400 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-23 att återremittera ärendet för att ge Idrottsalliansen
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan kommunstyrelsen beslutar i ärendet.
Då ärendet åter behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-13 beslutades att
bordlägga ärendet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-04-18, Lokaliserings- och finansieringsbeslut för skejtpark i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Tekniska förvaltningen
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Kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträdestider 2014
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Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslutar att fastställa datum och tider för kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden år 2014 enligt administrative chefens förslag.
Bakgrund

Administrative chefen har lämnat följande förslag till datum och tider för kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden under år 2014:
Kommunstyrelsen
Måndagar kl. 14.00 i Vänersalen, Stadshuset
13 januari

18 augusti

10 februari
17 mars
14 april
12 och 27 (OBS tisdag, budget) maj
2 juni

15 september (delårsbokslut)
13 oktober
10 november
1 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Onsdagar kl. 8.00 i Torsö, Stadshuset
Januari:

8 (heldag), 22 och 29 (budgetupptakt, Vänersalen)

Februari:

5 (heldag), 19 (bokslutsdag, Vänersalen) och 26 (bolagsdag Mariehus AB)

Mars:

12 (heldag) och 26 (bolagsdag VänerEnergi AB)

April:

9 (heldag) och 23 (budget)

Maj:

7 (heldag), 21 och 28

Juni:

11 (heldag) och 25

Augusti:

13 (heldag) och 27

September: 10 (heldag) och 24
Oktober:

8 (heldag) och 22

November: 5 (heldag), 19 (bolagsdag Mariehus AB) och 26 (bolagsdag VänerEnergi)
December:

Justerandes signatur

10 (heldag) och 17
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Arbetsutskottets första sammanträde varje månad pågår hela dagen. På förmiddagen (mellan
8.00 och 12.00) behandlas ordinarie ärenden. Efter lunch behandlas närings- och tillväxtfrågor samt informations- och diskussionsärenden.
Bolagsdagar med Mariehus AB kommer att genomföras den 26 februari och den 19 november Bolagsdagar med VänerEnergi AB kommer att genomföras 26 mars och den 26
november. Vid dessa tillfällen har arbetsutskottet ett ordinarie sammanträde mellan klockan
8.00 och 12.00. Bolagsdagarna börjar klockan 13.15 och pågår fram till ca 15.00.
Budgetupptakten den 29 januari samt bokslutsdagen den 19 februari kommer att genomföras i Vänersalen. Vid dessa tillfällen kommer inga övriga ärenden att behandlas av arbetsutskottet
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Samtliga nämnder)
(Mariehus AB)
(VänerEnergi AB)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
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Förlängda möten med kommunstyrelsens arbetsutskott för att
behandla närings- och tillväxtfrågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förlänga arbetsutskottets sammanträden till att
även innefatta eftermiddagen vid de datum som föreslagits av kommunstyrelsens ordförande.
Syftet med att förlänga sammanträdena är att arbetsutskottet enbart ska behandla näringsoch tillväxtfrågor.
Bakgrund

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att arbetsutskottets sammanträden ska förlängas vid
tre tillfällen under hösten för att enbart behandla närings- och tillväxtfrågor.
Förslaget innebär att arbetsutskottets sammanträden förlängs till att även innefatta eftermiddagen vid följande tillfällen.
26 september 13.30-16.00 (Österön)
24 oktober
13.30-16.00 (Torsö)
21 november 13.30-16.00 (Torsö)
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
Administrative chefen Ola Blomberg
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arbetsutskott
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Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att flytta arbetsutskottets sammanträde den 11
september 2013 till den 10 september klockan 13.15 i Vänersalen
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-05-02 att flytta arbetsutskottets sammanträde den 12 september 2013 till den 11 september klockan 13.15 i sammanträdesrum
Torsö.
Arbetsutskottets ordförande har framfört önskemål om att sammanträdet den 11 september
flyttas till den 10 september klockan 13.15 i Vänersalen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________
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KS 2013/0270

Översyn av kommunens lokaler med syfte att flytta ur externt
förhyrda lokaler
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att det åligger kommunchefen och berörda
förvaltningschefer att placera de kommunala verksamheterna så att kommunens egna lokaler nyttjas optimalt.
Kommunchefen ska löpande återkoppla förändringar av verksamheternas placering till arbetsutskottet
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-02 ett muntligt uppdrag till individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson, fastighetschef Bo Theorén, barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg. Uppdraget var att se över lokalerna på Marieholmsskolan och Stadshuset, i syfte att kunna flytta ur externt förhyrda lokaler.
Arbetsgruppen har i en skrivelse föreslagit följande åtgärder:
Adekvata verksamheter från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen
sammanförs i två kluster som vänder sig till vuxna respektive till barn, ungdomar och familjer;
-

Mariaskolan (Maria Nova med fokus på vuxna), vilket redan beslutats och pågår

-

Marieholmskolan (fokus på barn, ungdomar och familjer)

Förslaget innebär följande omflyttning av verksamheter:
-

Hela verksamheten inom IFO:s barn och ungdom flyttar från Stadshuset, inkl. familjebehandlingen (idag externa lokaler på Magasinsgatan) till Marieholmskolan och IFO
vuxen flyttar från Stadshuset, inkl. beroendecentrum (idag Björnen) till Mariaskolan
(enligt tidigare beslut).

-

Biståndsenheten (idag Regionens hus) och VA (idag Björnen) flyttar till de tomställda
lokalerna i Stadshuset

Den förväntade effekten av denna omflyttning är bl.a:
-

Effektivare verksamhet som överensstämmer med barn- och utbildningsnämndens
samt socialnämndens gemensamma mål för 2014.

-

Ökat medborgarfokus med en lättillgänglig verksamhet som har ett professionellt och
varmt bemötande och som samlar efterfrågad kompetens.

-

Minskad årlig lokalkostnad i ett kommunalt perspektiv jämfört med år 2012
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Samtliga förvaltningar framhåller att omflyttningen kommer att innebära synergieffekter och
positiva konsekvenser för respektive verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser:
Sammantaget ökar kostnaden med anledning av investeringar i lokaler och inventarier med
204 tkr/år i tio år, därefter 144 tkr. samtidigt minskar de externa hyreskostnaderna med 660
tkr från 2015.
Undantaget år 2014 då kostnaderna ökar med anledning av att en projektledare anställs samt
en fortsatt hyra för familjebehandlingen, totalt ca 400 tkr.
Beräkningarna är gjorda ur ett kommunalt helhetsperspektiv och utgår från att det redan
idag finns en grundhyra på Marieholmskolan. I budgetarbetet måste medel flyttas mellan
verksamheter så att de överensstämmer med den faktiska kostnaden.
Arbetsgruppen har även upprättat ett förslag till tidplan där omflyttningarna kan/ska påbörjas under december månad.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson, tekniska chefen
Åke Lindström, barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt vård- och omsorgschef
Lotta Hjoberg 2013-06-10, Flytt av verksamheter.
E-post från tekniska chefen Åke Lindström 2013-06-26 till kommunchef Lars Arvidsson
avseende en revidering av tidplanen
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson
Tekniska chefen Åke Lindström
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
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KS 2013/0203

Medborgarförslag om att kommunen ska inrätta en tjänst som
hörselinstruktör
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att inrätta tjänst som hörselinstruktör.
Motiveringen till beslutet är att kommunen inte kan förskriva hörhjälpmedel. Kommunen
har därmed inte någon skyldighet att utföra uppföljning av funktion för hörhjälpmedel, vilket enligt medborgaförslaget skulle vara en del av arbetsuppgifterna för en hörselinstruktör.
Det är uteslutande regionens ansvar att vara behjälplig med hörhjälpmedel, dess funktion
och nytta för patienten/brukaren.
Bakgrund

Bengt Gereonsson, Nolgården Ekbyvall 1 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit
att kommunen ska inrätta en tjänst som hörselinstruktör. Medborgarförslaget har överlämnats till vård- och omsorgsförvaltningen för beredning.
Enligt handboken för förskrivning som är antagen av Västra Götalandsregionen krävs specialistkompetens (audionom) för att förskriva hörhjälpmedel. När patienten/brukaren använt sitt
hjälpmedel en tid behöver funktion och nytta utvärderas. Förskrivaren bedömer om hjälpmedelsbehovet kvarstår och tar ställning till nya och/eller kompletterande åtgärder. Det är således
alltid förskrivaren som ansvarar för uppföljning av hjälpmedel och dess funktion.
Kommunen ansvarar för uppföljning av de hjälpmedel som kan förskrivas av sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast, under förutsättning att patienten är inskriven i kommunal
hälso- och sjukvård.
Då hörhjälpmedel inte kan förskrivas av kommunen så har heller inte kommunen någon
skyldighet att utföra uppföljning av funktion för hörhjälpmedel, vilket enligt medborgaförslaget, skulle vara en del av arbetsuppgifterna för en hörselinstruktör. Det är uteslutande
regionens ansvar att vara behjälplig med hörhjälpmedel, dess funktion och nytta för patienten/brukaren.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Bengt Gereonsson om att kommunen ska inrätta en tjänst som hörselinstruktör.
Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg 2013-07-04,
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Bengt Gereonsson, vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg)
Justerandes signatur
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KS 2013/0178

Medborgarförslag om röjning vid röda spåret vid Sandviken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige konstaterar att tekniska förvaltningen planerar att vidta åtgärder
för att uppfylla ena delen av medborgarförslaget.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avslå andra delen av medborgarförslaget som avser att
fylla på med flis på röda spåret.
Bakgrund

Carina Antonsson, Runstensvägen 2 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen ska röja sly och fylla på med flis på det röda spåret vid Sandviken. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska förvaltningen för beredning.
Representanter för tekniska förvaltningen har vid besök på platsen konstaterat att viss
slyröjning är nödvändig samt att två passager behöver trimmas då hallon och brännässlor
växer in mot stigen. Karaktären på stigen är dock sådan att påfyllnad av flis eller annat underlag inte förändrar statusen på stigen nämnvärt. Stigen är bitvis full av rötter vilket inte
går att åtgärda genom en enstaka åtgärd.
Tekniska förvaltningen kommer att genomföra viss slyröjning samt trimma längs röda spåret för att underlätta framkomligheten. Tekniska förvaltningen har dock inte för avsikt att
vidta några åtgärder för att stigen ska få ett jämnare underlag.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Carina Antonsson, Runstensvägen 2 i Mariestad, om att kommunen
ska röja sly och fylla på med flis på det röda spåret vid Sandviken.
Skrivelse upprättad av gatuchef Matz Hasselbom 2013-07-25, Svar på remiss gällande medborgarförslag om röjning vid röda spåret vid Sandviken.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Carina Antonsson)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
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KS 2013/0223

Motion om fri parkering under två timmar i centralorten för personer
som har fyllt 75 år
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) har i en motion föreslagit att personer som fyllt 75 år ska få ett parkeringskort för fri parkering under två timmar i centralorten där parkeringsavgift gäller. Frågan har även diskuterats inom kommunala pensionärsrådet. Syftet med motionen är tvådelat:
-

Skapa rättvisa mellan de äldre som har möjlighet att nyttja den allmänna kollektivtrafiken, som är gratis för denna åldersgrupp, och de som upplever svårigheter att använda
bussen då dess linjesträckning inte går genom vissa bostadsområden.

-

Parkeringsautomaterna är placerade på ett upplevt långt avstånd från parkeringsplatsen.

Utvecklingsenheten och tekniska förvaltningen har gemensamt utrett vilka de möjligheter
som finns för att tillmötesgå motionärens önskemål. En samlad bedömning är att det inte
finns någon möjlighet till avsteg från nuvarande trafikföreskrifter för att tillgodose motionärens önskemål.
Mariestads kommun har infört lokala trafikföreskrifter om parkering och villkor för parkering.
Undantag kan göras från föreskrifterna enligt 13 kap. 3 § trafikförordningen enligt följande:
-

Om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada
på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

-

Endast för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i arbetet eller
för dem som bor i ett område om det underlättar för dem att parkera där.

Det vill säga nyttoparkeringstillstånd för näringsidkare eller boendeparkeringstillstånd för de
som bor i ett område och saknar parkering. Undantag för 75+ är dock inte förenligt med
ovanstående föreskrift.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2013-06-13 beslutat att på prov införa avgiftsfri parkering på lördagar samt under första halvtimman på vardagar. Försöket kommer att utvärderas och rapporteras vid arbetsutskottets sammanträde den 12 september. Om denna förändring permanentas har förutsättningarna för att nyttja bilen i stadsmiljön förbättrats och ligger, så som utvecklingsenheten och tekniska förvaltningen tolkar det, i linje med motionärens önskemål.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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______________________________________________________

Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) tillstyrker motionen.
Christer Dalvik (MAP) samt Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut.
Underlag för beslutet

Motion av Marianne Kjellquist (S) i vilken hon föreslår att personer som fyllt 75 år ska få ett
parkeringskort för fri parkering under två timmar i centralorten där parkeringsavgift gäller.
Skrivelse upprättad av utvecklingschef Kristofer Svensson samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-07-22, Motion: Parkeringskort till personer som fyllt 75 år.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Marianne Kjellquist)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Gatuchef Matz Hasselbom)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/0266

Yttrande över departementspromemoria om En samlad organisation
på det funktionshinderspolitiska området
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Mariestads kommun tillstyrker förslaget om en ny myndighet - Myndigheten för delaktighet, en samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området.
2. Mariestads kommun har inget att erinra mot Förslag till lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400).
Bakgrund

Regeringskansliet/socialdepartementet har upprättat en departementspromemoria om En
samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området. Mariestads kommun har betetts möjlighet att yttra sig över förslaget.
I promemorian föreslås att de delar av Hjälpmedelsinstitutets (HI) nuvarande uppgifter som
kan anses vara ett statligt åtagande inordnas i Myndigheten för handikappolitisk samordning
(Handisam) i samband med att HI upplöses. Det föreslås att Handisam detta sammanhang
byter namn till Myndigheten för delaktighet, för att markera det mer samlade uppdraget, det
tvärsektoriella perspektivet och uppgiften att stimulera och utveckla kunskapsbildningen
vad gäller tillgänglighet, funktionsnedsättning och miljö.
Ärendet har beretts av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg samt tillgänglighets- och
hjälpmedelssamordnare Gull-Britt Svensson som ställer sig positiva till det upprättade förslaget. De föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget om en ny myndighet - Myndigheten för delaktighet, en samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området.
Som en konsekvens av ovanstående förändring föreslås en förändring av bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I bilagan framgår att:
I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen
om rätt att få ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar
hos någon av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet.
Den föreslagna ändringen innebär att Hjälpmedelsinstitutet tas bort ur bilagan.
Administrativa enheten föreslår att Mariestads kommun inte har något att erinra mot Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Underlag för beslut

departementspromemoria om En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området (Ds 2013:40). Dokumentet finns tillgängligt på kommunkansliet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-08-15

Sida 40

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 385 (forts.)
______________________________________________________

Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg samt tillgänglighets- och
hjälpmedelssamordnare Gull-Britt Svensson 2013-07-16, Yttrande över Ds 2013:40. En
samlad organisation på det funktionshinderpolitiska området.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2013-07-04, Yttrande över departementspromemoria om En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området – Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Regeringskansliet
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Tillgänglighets- och hjälpmedelssamordnare Gull-Britt Svensson
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/0046

Yttrande över förslag till ett samordningsförbund i Östra Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun avstyrker förslaget till ett gemensamt samordningsförbund i Östra Skaraborg.
Bakgrund

Samordningsförbunden i Östra Skaraborg har haft inledande gemensamma diskussioner om
möjligheten att till den 1 januari 2015 bilda ett gemensamt samordningsförbund i Östra Skaraborg. Ordförandena i de tre samordningsförbunden i Östra Skaraborg har upprättat en
skrivelse som beskriver möjligheter och hot som de bedömer finns med ett gemensamt förbund. Enligt bedömningen dominerar fördelarna men ordförandena i de tre samordningsförbunden begär att respektive ägare till förbunden i Östra Skaraborg tar ställning till om
det ska bildas ett gemensamt förbund ifrån och med den 1 januari 2015.
Ärendet har beretts av individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson samt rektor och
AME-chef Reine Johansson. De framhåller att förslaget om ett nytt gemensamt samordningsförbund är intressant och har flera fördelar men samtidigt en del nackdelar:
-

Ett gemensamt förbund får en större tyngd i samhällsbygget men ger samtidigt en
minskad legitimitet lokalt.

-

Varje enskild kommuns inflytande minskas radikalt genom att endast en kommun i taget innehar en ordinarie plats.

-

Vi ser det som en stor fördel med ett gemensamt kansli med kompetens att ansöka om
och driva större ESF projekt. Samtidigt är det fullt möjligt att gå samman i ett gemensamt kansli som stöttar alla tre förbunden med bibehållen organisation.

-

Genom att vända sig till ett större område är det möjligt driva större projekt tillsammans i Skaraborg samtidigt som det kan minska mångfalden av projekt.

-

Ett gemensamt förbund ger ökad tillgång till insatser men vi kan genom avtal göra motsvarande överenskommelse om att få tillgång till platser vid behov i varandras projekt.

-

En gemensam ”överbyggnad” innebär en smidigare mötesstruktur med ett mindre antal
möten för AF, FK och region vilket borde ge ett bättre tidsutrymme. Samtidigt tappar
kommunerna det lokala inflytandet och den unika anpassningen till kommunens behov.

Samordningsförbundet Norra Skaraborg, där Mariestad ingår, har under 2012 huvudsakligen inriktat sina insatser mot åldersgruppen unga upp till 29 år. Olika projekt har fått dela på
2 444 tkr varav merparten gått till Framtidsspåret.
Underlag för beslut

Skrivelse från ordförandena i de tre samordningsförbunden i Östra Skaraborg 2013-02-01,
Ett samordningsförbund i Östra Skaraborg.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse upprättad 2013-02-01, Med individen i centrum – ett samordningsförbund i Östra
Skaraborg, möjligheter och styrkor.
Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson samt rektor och
AME-chef Reine Johansson 2013-04-05, Yttrande angående remiss med förslag till nytt
samordningsförbund i Östra Skaraborg.
______________________________________________________

Expedieras till:
Samordningsförbundet HjoTiBorg
Individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson
Rektor Reine Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Ksau § 387

Information: Västra Götalandsregionens etablering av administrativa
tjänster i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott träffade 2013-05-17 presidiet för servicenämnden i regionen samt berörda tjänstemän för att diskutera Västra Götalandsregionens etablering av
administrativa tjänster vid Regionens Hus i Mariestad. Kommunchefen har därefter samtalat
med regiondirektör Ann-Sofie Lodin i samma ärende.
Kommunchefen informerar om samtalet med regiondirektören 2013-07-10, förutsättningarna för ett administrativt centrum i Mariestad samt etablering av upphandlade servicefunktioner i Mariestad på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 388

KS 2013/0279

Förfrågan om värdskap för Skandinaviskt Landskapsforum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun medfinansierar den
gemensamma middagen vid Landskapsforum den 13 september 2013. Kostanden om
maximalt 12 000 kronor tas ur ansvar 1051, vht 13813.
2. Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut tas i Götene kommun och Lidköpings kommun fattar ett likalydande beslut.
Bakgrund

Skandinaviskt Landskapsforum är en internationell konferens som i år är förlagd till Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Ca 100 deltagare väntas och representation från
Europarådet, Unesco, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Svenska hembygdsförbundet,
Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen samt vissa frivilligorganisationer inom verksamhetsområdet.
De tre ”Biosfärskommunerna” Götene, Lidköping och Mariestad har vid tidigare och liknande
konferenser stått för värdskapet vid middagen. Beräknad kostnad för middagen är 300-350 kr
per person. Totalkostnaden skall fördelas på de tre Biosfärskommunerna dvs. ca 10-12 tkr per
kommun.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-07-30 Förfrågan om värdskap
för Skandinaviskt Landskapsforum 13 september 2013.
Skrivelse från Biosfärskontoret 2013-04-26, Skandinaviskt Landskapsforum – förfrågan om
värdskap den 13 september.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Lidköpings kommun 2013-06-26 § 129, Förfrågan
om värdskap för Skandinaviskt Landskapsforum 13 september 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Lidköpings kommun
Götene kommun
Planeringschef Kristofer Svensson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 389

KS 2013/0260

Ansökan om bidrag till Kultur- och skördefesten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja ett bidrag om 50 tkr till föreningen Kultur
& Co som en delfinansiering av Kultur- och skördefesten.
Bidraget finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Kultur & Co är en ny ideell förening i Mariestad som bildades 2013-06-10. Föreningens syfte
är att utveckla och genomföra arrangemang för att öka intresset för kultur, trädgård, ekologisk
odling m.m. En årlig uppgift för föreningen är att genomföra en Kultur- och skördefest. Verksamheten ska bedrivas i Mariestads kommun och därmed verka för en utveckling av kommunens attraktivitet, utveckla besöksnäringen samt främja den sociala gemenskapen. Föreningens
arrangemang och verksamhet ska präglas av biofärsområdets värderingar samt att Mariestad är
en Sjöstad.
Föreningens styrelse består av representanter från Mariestads kommun, Mariestads handel,
Göteborgs universitet, Svenska kyrkan samt Mariestads föreningsliv. Avsikten är att även
Handelsplats Mariestad ska ingå i föreningen. Förhoppningen är att eventet Kultur- och skördefesten på sikt ska kunna växa genom ett brett engagemang och uppslutning från att flera
organisationer i kommunen.
Startsträckan till att eventet äger rum är kort för innevarande år. För att genomförandet ska bli
professionellt behöver föreningen medel till projektledare för samordning och marknadsföring. Föreningen ansöker om bidrag om 50 tkr från Mariestads kommun. Medel kommer även
att sökas från andra aktörer och via sponsring.
Kultur- och skördefesten stödjer kommunens vision genom att verka för utveckling av kommunens attraktivitet och besöksnäringen samt genom att främja den sociala gemenskapen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-27 att återremittera ärendet för ytterligare
beredning. Arbetsutskottet framhöll även att de ställer sig positiva till att bevilja ansökan då
ärendet har beretts ytterligare.
Underlag beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson, Ansökan om bidrag till Kultur- och skördefesten.
Stadgar förening Kultur & Co
Protokoll från föreningsstämma med Kultur & Co, 2013-06-10.

Justerandes signatur
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Skrivelse upprättad av ordföranden för Kultur & Co, Håkan Reibäck, 2013-08-06, Kompletterande uppgifter till Kultur- och skördefesten 2013.
Verksamhetsplan för föreningen Kultur & Co 2013.
Styrelse för Kultur & Co 2013.
Skatteverket, Bevis om tilldelat organisationsnummer för Kultur & Co.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Förening Kultur & Co

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Detaljplan för Tjörnudden, Brommösund

Planarkitekt Maria Nilsson informerar om att fastighetsägare i anslutning till den nya detaljplanen för Tjörnudden, Brommösund har inkommit med synpunkter och kritik mot upprättat förslag till detaljplan.
______________________________________________________

Möte med Vind in/Triventus om vindkraftsetablering vid Rudet, Sjötorp

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att träffa representanter för Vind in/Triventus
den 19 september för att diskutera vindkraftsetablering vid Rudet, Sjötorp
______________________________________________________

Återvinningsstation på Hertig Karls torg

Mark- och exploateringschef Erik Randén informerar om bakgrunden till det pågående arbetet med en etablering av en återvinningsstation på Hertig Karls torg.
Kommunstyrelsens arbetsutskott är enigt om att inta upplåta mark för etablering av en återvinningsstation på Hertig Karls torg.
Expedieras till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Gatuchef Matz Hasselbom
Avfallschef Annika Kjellkvist
______________________________________________________

Stickprovskontroll av utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-02 att genomföra stickprovskontroller i samtliga
nämnder avseende förtroendevaldas ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning. Administrative chefen återrapporterade uppdraget på arbetsutskottets sammanträde.
Arbetsutskottet beslutade att ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen 2013-09-05.
Nils Farken anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
______________________________________________________

Konkurs på Johannesberg

Kommunchef Lars Arvidsson informerade om att fastighetsägaren för Johannesberg har
försatts i konkurs och hur detta påverkar/kan påverka kommunens verksamheter som finns
på området.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ombyggnad av Jubileumsteatern

Kommunchef Lars Arvidsson informerade om den pågående processen med en ombyggnad
av Jubileumsteatern.
______________________________________________________

Parkeringsautomater i centralorten

Kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska nämndens presidium diskuterar problemen
med de nya parkeringsautomaterna i centralorten.
______________________________________________________

Uppdrag att kostnadsberäkna asfaltsytor för ställplatser och båtförvaring

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att kostnadsberäkna ytterligare asfaltytor för båtförvaring samt ställplatser för husbilar i yttre hamnen.
______________________________________________________

Uppdrag att kostnadsberäkna plattsättning och trädklippning i Esplanaden

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att kostnadsberäkna plattsättning eller motsvarande samt trädklippning i Esplanaden.
______________________________________________________

Uppdrag att utreda förutsättningar för att etablera fler bodar och ställplatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett gestaltningsförslag, inklusive nulägesredovisning, för ytterligare bodar och ställplatser m.m. på området
mellan hamnplan och Karlsholme.
______________________________________________________

Personalfrågor

Personalchef Stefan Wallenå samt chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri informerade/diskuterade chefstillsättningar och arbetsuppgifter på kommunledningskontoret
och i övriga förvaltningar.
Tekniska chefen Åke Lindström informerar om den pågående rekryteringsprocessen för en ny
VA-chef.
______________________________________________________

Diskussion med tekniska nämnden om fastighetsunderhåll

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa ett datum för att träffa Mariestads
politiker i tekniska nämnden för att diskutera underhåll av kommunala fastigheter m.m.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Diskussion med tekniska nämnden o om gata/park

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa ett datum för att träffa Mariestads
politiker i tekniska nämnden för att diskutera gata-/parkverksamheten m.m.
______________________________________________________

Toalett i stadsparken/Nya torget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag återaktualisera tidigare förslag till en offentlig toalett i stadsparken.
______________________________________________________

Bidrag till Fyrsällskapet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avsätta 10 000 kronor till Mariestads Fyrsällskap som ett bidrag till fortsatt underhåll av kommunens fyrmiljöer.
Bidraget finansieras genom kommunstyrelsens medel till förfogande.
Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt Kraftsamling

Johan Abrahamsson (M) informerade från styrelsemöte i projekt Kraftsamling 2013-06-28.
______________________________________________________

West Sweden

Johan Abrahamsson (M) informerade från styrelsemöte i West Sweden 2013-07-02.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-08-15

Anslagsdatum

2013-08-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-09-12

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

