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Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö,
onsdagen den 18 maj 2016 kl 8.00-15.00
Sammanträdet ajournerades 11.45-13.00

Beslutande

Johan Abrahamsson
Rune Skogsberg
Ida Ekeroth
Henrik Karlsson
Janne Jansson

Övriga deltagare

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
(S) Ordförande tekniska nämnden § 213
Sven-Inge Eriksson
(KD) Vice ordförande tekniska nämnden § 213
Lars Arvidsson
Kommunchef
Stefan Wallenå
Personalchef, del av §§ 217, 213
Jonas Eriksson
Ekonomichef § 200
Peter Åhling
Drogförebyggande fältassistent § 199
Stina Lindell
Elevhälsochef § 199
Maria Henriksson
Kulturchef § 202
Kristofer Svensson
Samhällsbyggnadschef §§ 213-216
Amanda Haglind
VA-ingenjör § 216
Lars Bergqvist
Ekonomi-/redovisningschef § 213
Elisabeth Westberg
Ekonom § 213
Michael Nordin
VA- och gatuchef § 213
Ramona Nilsson
Utvecklingschef, del av § 217
Ola Blomberg
Sekreterare

(M)
(C)
(S)
(-)
(S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande, deltog ej § 200
Ledamot
Ledamot, deltog ej § 200

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

197-219
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Sammanträdesdatum
2016-05-18

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-05-18

Anslagsdatum

2016-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-06-12
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 197

Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
Riksbyggen. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2015 – En
hållbar berättelse 2015.
Utbildningsnämnden. Beslut 2016-04-12 (§ 66) att notera informationen och lämna
konsekvensanalysen (budget 2017) till kommunstyrelsen inför det fortsatta budgetarbetet.
(KS 2016/8)
Gullspångs kommun. Lagakraftbevis, Tematiskt tillägg till översiktsplan, Vindbruk.
(KS 2015/120)
Arbetsutskottet lägger anmälningsärendena till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 198

Dnr 2016/00002

Inbjudningar
Töreboda kommun. Inbjudan till avtackning av kommunchef Tommy Sandberg den 27
maj 2016 i Töreboda kommunhus.
Skaraborgs Fiskevattenägareförbund. Inbjudan till studiebesök på Hushållningssällskapets
fiskodling i Källefall den 25 maj 2016.
Vadsbo Idrottshistoriska sällskap. Inbjudan till 25-årsjubileum den 21 maj 2016 på
Karlsholme.
Länsstyrelsen Västra Götalands län. Erbjudande om studieresa till sjön Mjösa i Norge den
25-27 maj 2016.
Arbetsutskottet beslutar att kommunfullmäktiges ordförande Jan Wahn representerar Mariestads
kommun vid studieresan.
Destinationsutveckling Göta kanal mellan Vänern & Vättern. Inbjudan till workshop om
turismsamarbetet i MTGK, Destinationsutveckling Mariestad, Töreboda, Gullspång och
Karlsborg den 23 maj 2016 på Residenset i Mariestad.

Arbetsutskottet lägger inbjudningarna till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 199

Dnr 2016/00203

Information om drogsituationen i Mariestads kommun ur ett individoch familjeomsorgsperspektiv
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen
Bakgrund

Vid återkommande tillfällen erhåller kommunens företrädare av information om att det
förekommer mycket droger bland unga i Mariestads kommun. Med anledning av detta
samarbetar socialsekreterare med ungdomsmottagning och skolan för att upptäcka de
ungdomar som skulle kunna vara aktuella. Det sker även en kommunal samverkan på
övergripande nivå där även polisen deltar.
Det finns en lagstadgad skyldighet för verksamheter som arbetar med barn och unga att
informera socialtjänsten om någon misstänker att ett barn/ungdom far illa. Detta är väl
känt bland medarbetare i förskola/skola, hälso- och sjukvården samt polisen som ofta gör
så kallade. anmälningar, enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 §. Det är dock få av dessa
anmälningar som handlar om ungdomar som begår brott eller med anledning av droger
eller alkohol.
Sedan januari 2016 finns en drogförebyggande fältassistent anställd i kommunen.
Fältassistenten har upprättat en handlingsplan för arbetet. Handlingsplanen omfattar tre
fokusområden:
-

Generellt förebyggande arbete

-

Riktade insatser för att hindra unga från att prova narkotika

-

Kompetensutveckling för vuxna

Arbetet har främst handlat om att göra sig bekant med kommunen samt göra sig känd för
ungdomar, föräldrar och verksamheter som möter ungdomar. Fältassistenten lägger stor
vikt vid att befinna sig på ungdomars arenor för att skapa kontakter och har även börjat ha
enskilda kontaktar med några ungdomar.
Fältassistenten har även upprättat en plan för det fortsatta arbetet med att stödja och bidra
till kompetensutveckling för både personal och föräldrar med start, hösten 2016.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson samt chefen för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2016-05-04, Information om drogsituationen i
Mariestads kommun ur ett individ- och familjeomsorgsperspektiv.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 199

Rapport – Information om drogsituationen i Mariestads kommun ur ett individ och
familjeomsorgsperspektiv, upprättad av Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef
och Lotta Hjoberg, chef sektor stöd och omsorg.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Information om drogsituationen i
Mariestads kommun ur ett individ- och familjeomsorgsperspektiv.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Chef sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 200

Dnr 2016/00008

Budget 2017 för Mariestads kommun samt flerårsplan 2018-2019
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar om budget för år 2017 samt flerårsplan för åren 2018-2019 i
enlighet med majoritetspartiernas förslag.
Ida Ekeroth (S) samt Janne Jansson (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna) har
upprättat förslag till driftbudget för år 2017 med flerårsplan 2018-2019 samt förslag till
investeringsbudget för år 2017 samt flerårsplan 2018-2019.
Budget för Mariestads kommun år 2017 samt flerårsplan 2018-2019 kommer att behandlas
av kommunstyrelsen 2016-09-12 och av kommunfullmäktige 2016-09-26.
Underlag för beslut

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna) förslag
till drift- och investeringsbudget för år 2017 samt flerårsplan 2018-2019.
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 201

Dnr 2013/00234

Inriktning för fortsatt utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till Inriktning för fortsatt utbyggnad av
fibernät på Mariestads kommuns landsbygd 2016-2020.
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktige 2016-04-25 beslutade att Mariestads
har skapat möjligheter för fiberföreningar att ansöka om kommunal borgen i avvaktan på
utbetalning av bidrag från länsstyrelsen.
Bakgrund

Mariestad och Töreboda kommuner genomför en gemensam satsning på fiberutbyggnad
på landsbygden, delvis med stöd från Västra Götalandsregionen. Utbyggnaden sker genom
att man bygger ut ett stamnät i kommunerna som sammankopplas med kommunernas
stadsnät i Mariestad och Töreboda. Stamnätet sträcker sig genom ovanstående kommuner
med hög kapacitet och driftsäkerhet. Utmed de sträckor där fiberkablar förläggs etableras
efter hand så kallade fiberanslutningspunkter där fiberföreningar och företag kommer att
ges möjlighet att ansluta mot stadsnätet. Valet av sträckor har förhandlats med VGR.
Satsningen omfattar för närvarande ca 15 miljoner kronor i de två kommunerna, varav
kommunerna själva bidrar med ca 8 miljoner kronor.
Den kommunala fibernätsutbyggnaden har upphandlats enligt gällande regelverk.
Mariestad och Töreboda kommuner har tecknat avtal med VänerEnergi AB som fått
uppdraget att bygga ut stamnätet.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25 att VänerEnergi AB, i samverkan med lokala
fiberföreningar, ska ansvara för den totala fiberutbyggnaden utanför centralorten för att
uppnå det nationella bredbandsmålet. Kommunfullmäktige gav samtidigt VänerEnergi AB
i uppdrag att från år 2015, utifrån stödreglerna i det nya Landsbygdsprogrammet eller på
helt marknadsmässiga villkor, i samverkan med lokala fiberföreningar, hantera en fortsatt
utbyggnad och förtätning av fibernätstrukturen.
För precisera uppdraget har VänerEnergi AB upprättat ett dokument för Inriktning av den
fortsatta utbyggnaden av fibernät i Mariestads kommun. Dokumentet beskriver hur
VänerEnergi AB har uppfattat uppdraget från kommunfullmäktige. VänerEnergi AB
anhåller om att Mariestads kommun godkänner den upprättade dokumentet ”Inriktning
för fortsatt utbyggnad av fibernät i Mariestads kommun”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-10-21 att överlämna ärendet till
stadsjuristen för att, i samverkan med VänerEnergi AB, revidera och förtydliga delar av
dokumentet. Ett reviderat dokument underställdes 2016-01-05 kommunstyrelsens
arbetsutskott för beslut. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet för att revideras
enligt följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 201

Punkten 5.2, d, ska kompletteras enligt följande; God redundans i fibernäten ska inte bara
gälla VänerEnergis stomnät. Det ska gälla såväl stomnät som samtliga fiberföreningars
accessnät för att därmed möjliggöra gemensamma upphandlingar av kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer till gagn för kommunens invånare.
Punkten 6, texten ska så långt det är möjligt överföras till punkten 7.
Punkten 7 d, ändras till efter överenskommelse med berörd fiberförening.
Punkten 7 e, ändras från Ksau till kommunstyrelsen.
Underlag för beslut

Förslag till Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på Mariestads kommuns landsbygd
2015-2020.
Sammanställning över de revideringar som gjorts i dokumentet med anledning av
kommunstyrelsens arbetsutskotts återremiss 2016-01-05.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Inriktning för fortsatt utbyggnad av
fibernät på Mariestads kommuns landsbygd 2015-2020.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(VD för VänerEnergi AB Rolf Åkesson)
(Näringslivschef Mats Widhage)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 202

Dnr 2016/00193

Medfinansiering av masterskurs
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera halva kostnaden, maximalt 60 tkr, för att
masterskursen Design for Sustainable Development in a Local Context åter genomförs år
2018.
Kostnaden finansieras genom kommunstyrelsens medel till förfogande år 2018.
Bakgrund

Mariestads kommun har möjlighet att åter bli värdkommun för Chalmers
Mastersutbildning Design for Sustainable Development in a Local Context. Kursen har
tidigare genomförts i Mariestad hösten år 2012 med slututställning och redovisning i
januari år 2013. Studenternas arbeten har därefter funnits med som inspirationsunderlag till
planarbetet i stort och inte minst till Fördjupad översiktsplan Mariestad 2013-2030.
Det finns idag intresse för att följa upp arbetet och åter ta hjälp av studenternas analyser
utifrån dagens utgångsläge. Arbetet skulle kunna genomföras år 2017 alternativt år 2018,
beroende på hur långt Chalmers har kommit med att boka upp kursen mot andra
kommuner.
För att masterskursen ska kunna äga rum måste kommunens verksamheter, inte minst
inom sektorn samhällsbyggnad, vara behjälplig med kartmaterial, rapporter, statistik med
mera. Men också andra sektorer kan komma att beröras.
Utöver detta kommer kostnader att tillkomma i form av logi, resor (Göteborg och
Mariestad) samt representation. Den totala kostnaden beräknas uppgå till maximalt 120 tkr.
Stadsplanering kan finansiera hälften, det vill säga 60 tkr. Resterande summa ansöks hos
kommunstyrelsens medel till förfogande.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för Dacapo Maria Henriksson 2016-04-27, Mariestad åter
värdkommun för masterskursen Panning and Design for Sustainable Development in a
Local Context.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medfinansiering av masterskursen
Panning and Design for Sustainable Development in a Local Context.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Chefen för Dacapo Maria Henriksson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Ksau § 203

Dnr 2016/00186

Ansökan om medel för ny motor till M/S Marianne
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från M/S Marianne Ekonomisk Förening
om medel för en ny motor.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag utreda förutsättningarna för
Mariestads kommuns långsiktiga engagemang i M/S Marianne.
Bakgrund

M/S Marianne Ekonomisk Förening (org. Nr. 769610-6918) har inkommit med en
ansökan om 300 tkr som delfinansiering av motorbyte. Föreningen har för avsikt att
fortsätta bedriva skärgårdsturer i Mariestad samt kryssningar på Vänern.
M/S Marianne har under flera säsonger erbjudit besökare och invånare båtturer på Vänern.
Föreningen har erhållit ett driftbidrag om 150 tkr för säsongerna år 2012, 2013, 2014 samt
2015. År 2014 hade fartyget 425 passagerare. År 2013 var det totalt 406 passagerare.
Under hösten år 2013 erhöll föreningen ett bidrag om 70 tkr för att uppgradera
M/S Marianne för trafik i s.k. D-områden.
På grund av motorhaveri kunde uppdraget inte fullföljas säsongen år 2015. Antalet
passagerare år 2015 uppgick till 177 stycken.
I kommunallagen, kapitel 2 § 9, framgår att: Individuellt inriktat stöd till enskilda
näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. Turistchefen samt
utvecklingschefen anser inte att synnerliga skäl föreligger.
Underlag för beslut

Skrivelse från M/S Marianne Ekonomisk Förening 2016-04-18, Ansökan om medel för ny
motor till M/S Marianne.
Skrivelse upprättad av turistchef Lotta Samuelsson samt utvecklingschef Ramona Nilsson
2016-04-27, Ansökan om medel för ny motor till M/S Marianne.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ansökan om medel för ny motor till
M/S Marianne
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(M/S Marianne Ekonomisk Förening)
(Turistchef Lotta Samuelsson, Utvecklingschef Ramona Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 204

Dnr 2016/00108

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till
vägarnas trafiksäkerhetsstandard
Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun lämnar följande synpunkter på upprättat förslag till Åtgärder för
systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard:
Generella och övergripande synpunkter
Trafikverkets ambition att öka trafiksäkerheten på landets vägar är bra. Det remitterade
förslaget behandlar dock inte de tydliga målkonflikter som uppstår när en
hastighetssänkning genomförs. De positiva effekterna av ett minskat antal döda i trafiken
och minskade koldioxidutsläpp ställs mot de negativa effekterna som uppstår genom en
förlängd restid. Rapporten redovisar på inget sätt och på inget ställe vilken negativ effekt
de längre restiderna har för det lokala och regionala näringslivet krav på trygga transportlösningar samt för människors vardagsresande till arbete, studier och service.
Åtgärdsförslaget måste kompletteras med en analys av detta innan en förhastad
hastighetssänkning sker.
Rapportens förslag om en generell sänkning av hastigheten till 80 km/h på de vägar som
idag saknar en mötesseparering är mycket negativt för utvecklingen av den svenska
landsbygden. För Västra Götaland och Skaraborg är detta mycket tydligt då den regionala
strukturen bygger på ett stadslandskap med flerkärnighet. Städerna i Skaraborg
kompletterar varandra i utbud av boende, arbete och service och delregionen bygger på en
hög andel arbetspendling. Denna pendling går inte endast till en stark och tydlig centralort
utan är även stark mellan de mindre orterna. Mellan de senare är det vanligt att man reser
på vägar som idag är mittseparerarede.
Synpunkter på förslag till omskyltning av befintliga vägsträckor i den nationella rapporten.
Genom Skaraborg löper två stycken nationella vägar, E20 och RV26. För E20 finns en
antagen investeringsplan vilken kommer medföra att hastigheten i normalfallet kommer att
vara lägst 100 km/h.
RV26 är till största del en väg med oseparerad trafik. Trafikverket bör tydligt anta
målsättningen att mötesseparera så stora sträckor som möjlighet av denna väg, i stället för
att slentrianmässigt sänka hastigheten från 90 km/h till 80 km/h. Mariestads kommun vill
särskilt framhålla sträckan Hassle – Kristinehamn.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Synpunkter på förslag till omskyltning av befintliga vägsträckor i länsrapport för Västra Götalands län.
Mariestads kommun anser att Trafikverket i första hand ska inrikta trafiksäkerhetsarbetet
mot att stärka viktiga stråk för pendling och näringsliv. Detta skulle exempelvis kunna ske
genom att föreslagna åtgärder återtas och att Trafikverket tillsammans med Västra
Götalandsregionen genomför en övergripande analys kring vilka stråk som även i framtiden
ska ha rimliga restider. Det finns bra och accepterade Stråkstudier att ta avstamp i.
Övriga synpunkter
Mariestads kommun konstaterar att Trafikverkets ambition av att höja trafiksäkerheten
återigen och med en ökad kraft övervältrar utvecklingsansvar för Sveriges landsbygd helt
och hållet på regionala och lokala initiativ. Detta ointresse upplevs som provocerande. För
att landsbygden och de flerkärniga stadsmiljöerna (t.ex. Skaraborg) ska kunna få rimliga
utvecklingsförutsättningar krävs det att de lokala och regionala skattekollektiven gång på
gång tar det ansvar som staten alltjämt fortfarande har.
Bakgrund

Trafikverket har remitterat förslag till åtgärder för anpassning av hastighetsgränserna för
den nuvarande planperioden 2014-2025. Sammanfattat konstaterar Trafikverket att det
finns två sätt att skapa säkra möten för biltrafiken. Det bästa sättet är att förhindra
kollisioner genom mittseparering. Om så görs kan hastigheten normalt sättas till 100 km/h
och restiderna sänkas. Det andra sättet är att sänka hastigheten till max 80 km/h, viken är
den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard kan klara en
kollision utan alltför allvarliga konsekvenser.
Ett förslag till anpassning av hastighetsgränser har tagits fram av Trafikverket.
Remissinstanserna har möjlighet att lämna synpunkter på inriktning och enskilda förslag.
Trafikverket vill främst få synpunkter på prioriteringarna av förslag till justerade
hastighetsgränser som sker med omskyltning av befintliga vägsträckor. Redovisningen av
investeringar i materialet ska ses som information och är i nuläget inte föremål för
remissen.
Underlag för beslut

Trafikverket, remiss, ”Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till
vägarnas trafiksäkerhetsstandard” – Nationell rapport och Rapport frö Västra Götaland, 1
mars 2016.
Skrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 2016-04-13, Åtgärder för
systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Åtgärder för systematisk anpassning
av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard.
Expedierats till:
Skaraborgs kommunalförbund
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
Justerandes signatur
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Dnr 2014/00438

Motion Att man tillskapar en Actionpark Centralt i Mariestad
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) har i en motion konstaterat att det saknas investeringsmedel i
kommunens flerårsbudget för att anlägga en skatepark. Dalvik konstaterar vidare att
behovet har förändrats och föreslår därför att det ska anläggas en ”actionpark” i centrala
Mariestad.
Administrativa enheten, som övertog beredningen av ärendet 2016-04-27, tolkar begreppet
”actionpark” som en stor skatepark i betong avsedd för skateboard, inlines, BMX-cyklar
samt kickbike. Denna tolkning av begreppet ”actionpark” är baserad på de två befintliga
”actionparker” som har anlagts i Skaraborg (Tibro och Götene).
Frågan om att anlägga en skatepark har varit aktuell tidigare i Mariestads kommun. Ärendet
har vid två tillfällen beretts och kostnadsberäknats av fritidschefen. Vid båda dessa tillfällen
har den föreslagna skateparken bortprioriterats i samband med den politiska behandlingen
av ärendet.
Vidare behandlade kommunfullmäktige 2016-01-25 ett medborgarförslag från Jenny
Holmén om att det ska anläggas en skatepark i anslutning till en lekpark, förslagvis på
Karlsholme. Kommunfullmäktige beslutade att avslå medborgarförslaget.
Mot bakgrund av att samma/motsvarande förslag vid tre tidigare tillfällen har
avslagits/bortprioriterats är det inte ekonomiskt försvarbart att genomföra en fullskalig
projektering och kostnadsberäkning innan kommunfullmäktige har tagit ställning i frågan.
Underlag för beslut

Motion av Christer Dalvik (MAP) om att tillskapa en actionpark i centrala Mariestad.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-04-27, Motion om att
tillskapa en actionpark i centrala Mariestad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om att tillskapa en actionpark
i centrala Mariestad.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Christer Dalvik)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-18
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 206

Dnr 2014/00041

Motion om arbetstid, tillsvidareanställning och tjänstgöringsgrad för
personal inom hemtjänsten.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och konstaterar att åtgärder i enlighet med
motionens intention har vidtagits.
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) har i en motion föreslagit att vikarier inom hemtjänsten ska ha ett
sammanhängande arbetspass på minst fyra timmar per dag samt att kommunen ska
tillsvidareanställa fler inom hemtjänsten med en tjänstgöringsgrad om minst 50 procent.
Ärendet överlämnades till sektor stöd och omsorg för beredning.
Chefen för sektor stöd och omsorg framhåller att det under våren 2014 anställdes 33
personer i hemtjänsten på en sysselsättningsgrad om 75 procent. Denna utökning
motsvarade vid tillfället behovet av tillsvidareanställd personal.
Bemanningsenheten har under perioden januari 2014 fram till mars 2016 anställt 91
personer i kommunens långtidspool på en sysselsättningsgrad om 75 procent.
Dessa båda insatser innebär att äldreomsorgen i Mariestad har fler tillsvidareanställda
personer i verksamheten mars 2016 jämfört med februari 2014 då motionen skrevs.
Chefen för sektor stöd och omsorg bedömer därmed att motionen är besvarad.
Underlag för beslut

Motion av Marianne Kjellquist (S) i vilken hon föreslår att vikarier inom hemtjänsten ska
ha ett sammanhängande arbetspass på minst fyra timmar per dag samt att kommunen ska
tillsvidareanställa fler inom hemtjänsten med en tjänstgöringsgrad om minst 50 procent.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2016-05-04,
Motion KS 2014/41.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om arbetstid,
tillsvidareanställning och tjänstgöringsgrad för personal inom hemtjänsten.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Marianne Kjellquist)
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-18
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 207

Dnr 2015/00284

Medborgarförslag om ny vägförbindelse mellan Göteborgsvägen
och förrådsgatan
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige noterar att det finns möjligheter för en ny vägförbindelse mellan
Göteborgsvägen och förrådsgatan enligt detaljplanen för området. Vidare skulle det
vara gynnsamt för tillgängligheten och trafikrörelser i Haggårdens
verksamhetsområde.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att projektera och
kostnadsberäkna vägförbindelsen mellan Göteborgsvägen och förrådsgatan samt en
eventuell ombyggnad av befintlig rondell.
Bakgrund

Tommy Andrén, Drottning Kristinas väg 65 i Mariestad, har i ett medborgarförslag
föreslagit att det anläggs en ny vägförbindelse mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan i
anslutning till den nybyggda rondellen vid Coop. Medborgarförslaget överlämnades till
stadsplanechefen för beredning.
Stadsplanechefen konstaterar att det finns möjligheter för en ny vägförbindelse mellan
Göteborgsvägen och förrådsgatan enligt detaljplanen för området. Vidare skulle det vara
gynnsamt för tillgängligheten och trafikrörelser i Haggårdens verksamhetsområde.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Tommy Andrén om att det anläggs en ny vägförbindelse mellan
Göteborgsvägen och Förrådsgatan.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt mark- och
exploateringschef Erik Randén 2015-10-28, Medborgarförslag om ny vägförbindelse
mellan Göteborgsvägen och förrådsgatan.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om ny
vägförbindelse mellan Göteborgsvägen och förrådsgatan.

Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Tommy Andrén)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Mark- och exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-18

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 208

Dnr 2015/00286

Medborgarförslag om tillbyggnader på den planerade bron över
Tidan vid Trädgårdsskolan
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering:
En tillbyggnad i form av en ytterligare broförbindelse från den redan planerade bron över
Tidan över till residens-ön Marieholm, eller under Marieholmsbron, skulle innebära stora
ingrepp i det statliga byggnadsminnet. Det skulle även innebära stora kostnader samt vara
en miljömässigt olämplig byggnation i en känslig vattenmiljö.
Bakgrund

Tommy Andrén, Drottning Kristinas väg 65 i Mariestad har i ett medborgarförslag
föreslagit att kommunen ska göra påbyggnad till den bro som planeras över Tidan mellan
Universitetsparken och Trädgårdens skola. Medborgarförslaget överlämnades till
stadsplanechefen för beredning.
Den gång- och cykelbro som är planerad över Tidan, ”Universitetsbron”, är under
projektering och det upprättade förslaget medger inga ytterligare påbyggnader. Detta utav
såväl kostnadsskäl som detaljplaneskäl.
Vidare skulle en tillbyggnad i form av en ytterligare broförbindelse från den redan
planerade bron över Tidan över till residens-ön Marieholm, eller under Marieholmsbron,
innebära stora ingrepp i det statliga byggnadsminnet. Det skulle även innebära stora
kostnader samt vara en miljömässigt olämplig byggnation i en känslig vattenmiljö.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Tommy Andrén om tillbyggnader på den planerade bron över
Tidan vid Trädgårdsskolan.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt mark- och
exploateringschef Erik Randén 2015-10-28, Medborgarförslag om tillbyggnader på den
planerade bron över Tidan vid Trädgårdsskolan.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om tillbyggnader
på den planerade bron över Tidan vid Trädgårdsskolan.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Tommy Andrén)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, Mark- och exploateringschef Erik Randén)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-18
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 209

Dnr 2015/00287

Medborgarförslag om cykelväg längs Marieforsleden från
vattentornet till Sandbäcksvägen
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering:
Mot bakgrund av en hög investeringskostnad samt att befintligt gång- och cykelnät bedöms
vara tillräckligt, ska trafiksäkrande och kvalitetshöjande åtgärder ske på befintliga gång- och
cykelbanor framför nya sträckor och anläggningar. Frågan har tidigare hanterats i
kommunens cykelnätsplan.
Bakgrund

Tommy Andrén, Drottning Kristinas väg 65 i Mariestad, har i ett medborgarförslag
föreslagit att det anläggs en cykelväg längs Marieforsleden från vattentornet till rondellen
vid Sandbäcksvägen. Ärendet överlämnades till stadsplanechefen för beredning.
Den föreslagna sträckan uppgår till ca 2 500 meter. Kostnaden beräknas till ca 1 500 –
2 000 kr/löpmetern, totalt ca 3 750 tkr – 5 000 tkr. Mot bakgrund av de höga
investeringskostnaderna samt att befintligt gång- och cykelnät bedöms vara tillräckligt
föreslås medborgarförslaget avslås. I första hand bör eventuella åtgärder ske på befintliga
gång- och cykelbanor framför nya sträckor och anläggningar.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Tommy Andrén om att det anläggs en cykelväg längs
Marieforsleden från vattentornet till rondellen vid Sandbäcksvägen.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2015-12-10, Medborgarförslag
om cykelväg längs Marieforsleden från vattentornet till Sandbäcksvägen.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om cykelväg längs
Marieforsleden från vattentornet till Sandbäcksvägen.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Tommy Andrén
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-18
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 210

Dnr 2015/00010

Medborgarförslag om att iordningställa en liten "oas" utmed
gångvägen vid cirkusplatsen
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen avstyrker medborgarförslaget om att anlägga en liten oas utmed
gångvägen nedanför cirkusplatsen.
Motiveringen till beslutet är att hela området (Sjöstaden etapp 2) står inför detaljplanering.
Bakgrund

Ingela Johansson, Marieforsleden 54, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen
ska anlägga en liten oas strax norr om den så kallade cirkusplatsen. Kommunfullmäktige
överlämnade 2015-01-26 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet
överlämnades till sektor samhällsbyggnad.
Förslagsställaren har vid telefonkontakt ytterligare beskrivit hur ett område utmed
gångvägen skulle kunna bli mer attraktivt genom gestaltningsåtgärder i form av vegetation,
ytskikt och möblering. Hon anser att: ”-Nu när den fina strandpromenaden runt
Karlsholme blivit så väl iordningställd borde man fortsätta att göra fint hela vägen österut
mot Strandgården”.
Sektor samhällsbyggnad tycker att förslaget är bra och klart motiverat men gör
bedömningen att gestaltning och iordningställande av hela området just nu planeras. I
pågående förstudie och detaljplanearbete med Sjöstaden etapp 2 ingår såväl bostäder,
grönstråk, hamnverksamhet och promenadvägar i området kring Katthavet. Det är ett
uppdrag som är högt prioriterat.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Ingela Johansson om att kommunen ska anlägga en liten oas strax
norr om den så kallade cirkusplatsen.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt samhällsbyggnadschef
Kristofer Svensson 2015-02-10, Svar: medborgarförslag om att anlägga en liten oas utmed
gångvägen nedanför cirkusplatsen.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att anlägga en
liten oas utmed gångvägen nedanför cirkusplatsen.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Ingela Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-18
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 211

Dnr 2016/00145

Vinnare av Mariestads kommuns inspirationspris 2016
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Yvonne Thunborg från organisationen
”Tillsammans för Mariestad” samt Peter Lundh från organisationen ”KRIS” som delade
vinnare av Mariestads kommuns inspirationspris år 2016.
Motivering
Yvonne Thunborg är en positiv kraft i Mariestad som inspirerar andra genom sitt
engagemang i det lokala nätverket ”Tillsammans för Mariestad”. Ett nätverk som möjliggör
möten mellan människor från olika kulturer och föder kreativitet. Yvonne Thunborg har
dessutom utmanat egna negativa mönster och vänt dem till något positivt som skapar gott
för andra. Genom sina handlingar visar Yvonne Thunborg att alla kan hjälpa och skapa
förändring, hon är en sann inspirationskälla, och tilldelas därför 2016 års inspirationspris.
Bakgrund

I samband med att Mariestad firade 425 års jubileum år 2008 delades inspirationspriset ut
för första gången. Priset är ett led i arbetet med att stärka Mariestad som en ort för
kreativitet och inspiration.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade år 2009 att Inspirationspriset ska delas ut
årligen i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni samt att kommunstyrelsens
arbetsutskott ska utgöra jury för priset. Den sammanlagda prissumman uppgår till 5 000
kronor och finansieras genom kommunstyrelsens medel till förfogande.
Avsikten är att Inspirationspriset ska delas ut till en eller flera personer som har:
-

Bidragit till att stimulera kreativitet.
Vågat tänka nytt och utmanat invanda mönster.
Uppmuntrat och inspirerat till positiva och nyskapande tankar eller handlingar i
Mariestad.

Invånarna i Mariestad samt medarbetare i kommunen har haft möjlighet att nominera till
Inspirationspriset år 2016. En tjänstemannagrupp har behandlat nomineringarna och enats
om föreslå Yvonne Thunborg som vinnare av Mariestads kommuns inspirationspris år 2016.
Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-18
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 211
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2016-05-06, Förslag på
vinnare av Inspirationspriset 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Vinnare av Mariestads kommuns
inspirationspris 2016
Expedierats till:
Kommunikationschef Annika Björklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-18
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 212

Dnr 2016/00204

Statsbidrag för utökad matematikundervisning 2016
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att överföra budgeten för statsbidraget för ytterligare
undervisningstid i matematik till utbildningsnämnden. Beloppet för år 2016 är 605 tkr.
2. Kommunstyrelsen beslutar att statsbidragen för utökad matematikundervisning i
årskurserna 4-6 läggs in i utbildningsnämndens budgetramar för plan 2017-2019.
Bakgrund

Regeringen har beslutat om ytterligare undervisningstid i matematik i grundskolan och
grundsärskolan. Den utökade undervisningstiden fördelas med 60 minuter per vecka i
årskurserna 4 – 6. Lagändringen träder i kraft 2016-07-01 och tillämpas från och med
höstterminen 2016.
Beslut om ytterligare undervisningstid i matematik medför ett utökat åtagande för
huvudmännen. I propositionen p. 8.1 (2015/16:149 ”Ytterligare undervisningstid i
matematik”) beskrivs de ekonomiska konsekvenserna som en utökning av undervisningstid
i matematik medför för kommunerna. Kostnadsökningen beror främst på ökade
lönekostnader för lärare som undervisar i matematik.
Regeringen har i budgetpropositionen för år 2016 fastslagit en höjning av nivån på anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning med 245 miljoner kr som ska avsättas och täcka
huvudmannens kostnader för detta ändamål. För 2017-2019 beräknas 490 miljoner kr
avsättas årligen.
Statsbidraget för ytterligare undervisningstid i matematik är 25 kr/invånare för år 2016. För
år 2017 uppgår statsbidraget till 50 kr/invånare och för 2018-2019 uppgår det till 49
kr/invånare. Invånarantalet i Mariestads kommun år 2016 är beräknat till 24 200 invånare.
Detta innebär att statsbidraget för år 2016 uppgår till 605 tkr.
För att klara kostnadsökningarna som en utökning av undervisningstid i matematik medför
och för att kunna efterleva det statliga uppdraget och Skollagen, behöver de utökade
statsbidragen tillfalla utbildningsnämnden från och med år 2016. Detta innebär således att
det budgeterade resultatet för år 2016 i så fall sänks med motsvarande belopp om 605 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Statsbidrag för ytterligare
undervisningstid i matematik.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 212.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist)
(Kvalificerad utredare Maria Helgèe)
(Utbildningsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 213

Dnr 2016/00056

Dialog med presidiet för tekniska nämnden
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-12-09 att genomföra dialogmöten med
tekniska nämndens presidium kl. 13.15–14.45 vid följande tillfällen; 17 februari, 18 maj, 21
september samt den 7 december.
Vid dagens sammanträde diskuterades bl.a. följande frågor:
Avvikelser i investeringsbudgeten efter prognos 1
Kommunstyrelsen Beslutade 2016-04-11 att kalla presidiet för tekniska nämnden för att
redovisa avvikelser i investeringsbudgeten efter prognos 1.
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson informerar om att det inte längre existerar några
avvikelser i investeringsbudgeten med anledning av dagens beslut i arbetsutskottet ( §§ 214215)
Gemensam upphandlingsenhet
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå samt ekonomi-/redovisningschef Lars Bergqvist
informerar om planer och förutsättningar för en gemensam upphandlingsenhet inom
vilken även tekniska nämndens upphandlingar ska genomföras. Syftet med förändringen är
att professionalisera kommunens upphandlingar.
Denna förändring kommer att kräva beslut i tekniska nämnden som idag ansvarar för
upphandlingar till nämndens verksamhet.
Diskussion fördes även om de besparingar som ska uppnås med en gemensam
upphandlingsenhet m.m. enligt ”resursbudgetmodellen”.
VA-plan för Mariestads kommun
VA- och gatuchef Michael Nordin informerar om den fortsatta arbetsprocessen med VAplanen för MTG-kommunerna. Planen har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare
beredning inför beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-18

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 213

Rekrytering av fastighetschef
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson informerar om förestående process för att
rekrytera en ny fastighetschef.
Övergång till ramfinansierad fastighetsförvaltning
Ordförande Johan Abrahamsson (M) samt kommunchef Lars Arvidsson informerar om
varför kommunen har övergått från internhyressystem till ramfinansierad
fastighetsförvaltning.
VA-avgifter
Vid sammanträdet diskuteras Va-taxorna och hur taxenivåerna kan och bör förändras.
Vidare diskuterades olika alternativ för anslutningsavgifter. Kommunchef Lars Arvidsson,
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson samt VA- gatuchef Michael Nordin får i
uppdrag att utreda alternativa möjligheter samt lämna förslag till beslut avseende
anslutningsavgifter.
Underlag för beslut

Muntlig information/diskussion på sammanträdet
Expedierats till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 214

Dnr 2013/00437

Begäran från tekniska nämnden om att överföra investeringsmedel
från år 2016 till år 2017 avseende skolprojekt väster
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att överföra investeringsmedel från år 2016 till år 2017 för de
två skolprojekten. För projekt 2491 "Ny skola väster, Unica" flyttas 22 000 tkr och för
projekt 2492 "Ny skola väster, Prisma" flyttas 30 000 tkr.
Motivet är att anpassa investeringskostnaderna till avtalad tidsplan samt skapa
förutsättningar för ett tydligt prognosarbete under innevarande år.
Bakgrund

Inför byggandet av de två nya grundskolorna i område väster, Unicaskolan samt
Prismaskolan, beslutades om en budget om totalt 280 000 tkr. Budgeten för åren 20152017 fördelades enligt nedanstående sammanställning (tkr):

Tekniska nämnden

År 2015
35 000

År 2016
168 000

År 2017
58 000

Kommunstyrelsen

0

7 000

0

Utbildningsnämnden

0

0

12 000

I samband med projektens framskridande visar prognoserna på en annan takt gällande
förbrukning av investeringsmedel. För att budgeten ska stämma bättre överens med
kommande utfall föreslås att investeringsmedel överförs från år 2016 till år 2017. För
projekt 2491 "Ny skola väster, Unica" föreslås 22 000 tkr flyttas och för projekt 2492 "Ny
skola väster, Prisma" föreslås 30 000 tkr flyttas.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2016-05-10 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att flytta investeringsmedel från år 2016 till år 2017 för de två skolprojekten. För
projekt 2491 "Ny skola väster, Unica" flyttas 22 000 tkr och för projekt 2492 "Ny skola
väster, Prisma" flyttas 30 000 tkr.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-05-03 § 120, Begäran om
förflyttning av investeringsbudget avseende projekten Skolor Väster från år 2016 till år
2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Begäran från tekniska nämnden om
att överföra investeringsmedel från år 2016 till år 2017 avseende skolprojekt väster.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 214
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 215

Dnr 2014/00072

Begäran från tekniska nämnden om utökad investeringsbudget för
år 2016 avseende projekt Brunnsbergs Ridskola
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att utöka tekniska nämndens investeringsbudget för år 2016
med 4 000 tkr. Investeringsmedlen ska tillföras projekt 2499 "Brunnsberg, tillbyggnad/
renovering".
Bakgrund

Investeringsbudgeten för år 2015 med plan 2016-2017 finns investeringsprojektet "Ridhus" budgeterat med en summa om 4 500 tkr för år 2015 och 4 500 tkr för år 2016. I den
beslutade investeringsbudgeten för år 2016 finns investeringen för tillbyggnad/renovering
inte längre kvar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-08 om en investering om totalt 8 500
tkr för projektet. Det innebär att 4 000 tkr behöver tillföras tekniska nämndens
investeringsbudget för innevarande år genom en utökning av kommunens
investeringsbudget, projekt 2499.
Tekniska nämnden beslutade 2016-05-10 att föreslå kommunfullmäktige återföra 4 000 tkr
i investeringsbudgeten för år 2016. Investeringsmedlen ska föras till projekt 2499
"Brunnsberg, tillbyggnad/renovering”
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-05-03 § 121, Återförande av
investeringsmedel 2016 avseende projekt ”Brunnsberg, tillbyggnad/renovering”.
Beslutad investeringsbudget 2015 med flerårsplan 2016-2017.
Beslutad investeringsbudget 2016 med flerårsplan 2017-2018.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Begäran från tekniska nämnden om
utökad investeringsbudget för år 2016 avseende projekt Brunnsbergs Ridskola.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Ekonomichef Jonas Eriksson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 216

Dnr 2016/00205

Verksamhetsområde för den allmänna Va-anläggningen i
Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om den allmänna Va-anläggningens verksamhetsområde i
enlighet med dokumentet "Verksamhetsområde för den allmänna Va-anläggningen i
Mariestads kommun".
Detta innebär att kommunens verksamhetsområde för VA kommer att bestå av de fyra
olika vattentjänsterna: vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.
Bakgrund

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma den allmänna
Va-anläggningens verksamhetsområde inom vilket en eller flera vattentjänster behöver
ordnas. Verksamhetsområde kan upprättas för en eller flera av de fyra olika
vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata och det ska
framgå av beslutet vilka fastigheter som omfattas av vilka vattentjänster.
Anledningen till uppdelningen i fyra olika vattentjänster är att tydliggöra för såväl
huvudman som fastighetsägare vilka rättigheter och skyldigheter som finns inom området.
Avgörande för inom vilket geografiskt område och för vilka vattentjänster
verksamhetsområdet upprättas är behovet av vattentjänster för skyddet av människors
hälsa och miljön. Inom det kommunala verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster är
fastighetsägarens och VA-huvudmannens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra
reglerade enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
För Mariestads kommun saknas i stor utsträckning beslut om vilka vattentjänster som
avses inom befintligt verksamhetsområde. För att anpassa besluten om kommunens
verksamhetsområde till rådande lagstiftning har en inventering gjorts på initiativ av VAavdelningen. Inventeringen har utgjort underlag till dokumentet "Verksamhetsområde för
den allmänna Va-anläggningen i Mariestads kommun". I samband med inventeringen
framkom enstaka fastigheter som under lång tid hanterats av kommunen som att de ingått i
verksamhetsområdet även om fastigheten ligger utanför det beslutade
verksamhetsområdet. Dessa fastigheter föreslås införas i det kommunala
verksamhetsområdet i enlighet med dokumentet.
Under senare år har exploateringsområdena Hindsberg och Sjölyckan Etapp 1 bebyggts
och försörjts med kommunalt VA utan att det principiella beslutet om att upprätta
verksamhetsområde har fattats. Framtaget dokument behandlar även fastigheter ingående i
dessa områden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 216

Tekniska nämnden beslutade 2016-05-10 att föreslå för kommunfullmäktige att besluta om
den allmänna Va-anläggningens verksamhetsområde enligt dokumentet
"Verksamhetsområde för den allmänna Va-anläggningen i Mariestads kommun". Detta
innebär att kommunens verksamhetsområde för VA kommer att bestå av de fyra olika
vattentjänsterna: vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-05-03 § 128, Kommunalt
verksamhetsområde för vattentjänster i Mariestads kommun.
Förslag till Verksamhetsområde för den allmänna Va-anläggningen i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Verksamhetsområde för den
allmänna Va-anläggningen i Mariestads kommun.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Tekniska nämnden)
(VA-chef Michael Nordin)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 217

Dnr 3384

Information på sammanträdet
Aktuella arbetsgivarfrågor

Personalchef Stefan Wallenå informerar om den nya huvudöverenskommelsen och
löneavtalet med fackförbundet Kommunal.
Personalchef Stefan Wallenå samt kommunchef Lars Arvidsson informerar om aktuella
arbetsgivarfrågor inom organisationen.
Mariestads kommun – Årets husbilskommun

Utvecklingschef Ramona Nilsson informerar om de marknadsföringsaktiviteter som ska
genomföras med anledning av att Mariestads kommun har blivit utsedd till årets
husbilskommun.
Expedierats till:
Personalchef Stefan Wallenå
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Ksau § 218

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Arbetsutskottet lämnade inget uppdrag till kommunchefen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 219

Dnr 2919

Rapporter
Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Johan Abrahamsson (M) rapporterar från möte med Vadsbo Hembygds- och
Fornminnesförening den 17 maj 2016.
Chalmers
Johan Abrahamsson (M) rapporterar från möte med Chalmers den 12 maj 2016 i
Göteborg.
Skaraborgs kommunalförbund
Ida Ekeroth (S) rapporterar från workshop med anledning av kommande revidering av
”Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland” den 13 maj 2016 i Skövde.
Delregionala kollektivtrafikrådet
Ida Ekeroth (S) rapporterar från möte med det delregionala kollektivtrafikrådet den 13 maj
2016 i Skövde.
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