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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 339

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Tekniska nämnden 2014-06-03. Beslut att ge verksamhet teknik i uppdrag att inarbeta
en rutin där endast verksamhet teknik som uppdragsgivare ska uttala si i pågående projekt.
2. Skrivelse från husbilsägare Bengt Andersson i vilken han berömmer de mycket fina
ställplatserna för husbilar på hamnplan.
3. Skrivelse och namnunderskrifter från boende på Västra Ekudden 2014-06-05, Synpunkter angående förtätningsprojekt vid Västra Ekudden.
(KS 2013/114)
4. Adam Johansson, Planarkitekt Svar på skrivelse från boende på Västra Ekudden 201406-05, Synpunkter angående förtätningsprojekt vid Västra Ekudden.
(KS 2013/114).
5. Skrivelse från Jan Nilsson på Stenåldersvägen 12. I skrivelsen framförs att den planerade bebyggelsen på Västra Ekudden kommer att påverka områdets naturvärden negativt.
(KS 2013/114)
6. Regeringskansliet, Demokratiministern. Kortskrivelse av regeringens skrivelse om demokratipolitik, ”En politik för en levande demokrati”.
7. Lidköpings kommun. Årsredovisning 2013.
8. Skaraborgs kommunalförbund. Genomförandeplan för Skaraborg 2014-2016 avseende
”Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland”. Fastställd av förbundsstyrelsen för Skaraborgs kommunalförbund 2014-04-25.
9. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att skicka reviderade avfallsföreskrifter på remiss
tillsammans med av avfallsnämnden reviderad avfallsplan. (KS 2014/266)
10. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att bevilja bygglov i enlighet med inlämnade
handlingar. Mariestad Fiskgjusen 2, bygglov för ändrad användning från fängelse till
vandrarhem och boende.
11. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att bevilja bygglov i enlighet med inlämnade
handlingar. Mariestad Bojen 13 och 14 – Nybyggnad av bostads- och lokalbyggnad.
12. Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 340

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Örebro kommun. Inbjudan till kvalitetsdagarna 2014 den 20-21 november 2014 i Örebro.
2. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inbjudan till seminariet ”Beroendevårdens utveckling och framtid – vilka utmaningar står vi inför?” den 17 oktober 2014 i Göteborg.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 341

KS 2014/175

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Socialnämnden uppvisade ett underskott om 6,3 miljoner kronor, inklusive ett underskott
om 1,3 miljoner kronor för försörjningsstöd i prognos 2 för år 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-06-11 att kalla presidiet i socialnämnden
för att presentera en åtgärdsplan för hur nämnden ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen skulle presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2014-06-25.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Socialnämnden)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 342

KS 2014/175

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Tekniska nämnden uppvisade ett underskott om 2,4 miljoner kronor i prognos 2 för år 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-06-11 att kalla presidiet i tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur nämnden ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen skulle presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2014-06-25.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 343

Diskussion om budget med VänerEnergi AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Arbetsutskottet beslutade 2014-06-11 att kalla presidiet för VänerEnergi AB till arbetsutskottets sammanträde 2014-06-25 för att förklara varför bolaget har budgeterat med underskott inom vissa verksamheter.
Vid diskussionen representeras VänerEnergi AB av ordförande Stellan Kronberg (M), vice
ordförande Björn Nilsson (S) samt VD Rolf Åkesson.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
VD för VänerEnergi AB Rolf Åkesson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 344

KS 2013/182

Gestaltningsprogram för Gärdesparken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta Gestaltningsprogram för Gärdesparken i Mariestad.
Gestaltningsprogrammets genomförande får ske etappvis utefter anslagna medel. De etapper som redovisas i programmet ska ses som ett förslag till genomförandeordning. Beslut
om investeringsmedel och tillkommande kapitalkostander för parkens genomförande ska
fastställas i särskild ordning.
Det konstateras att den ökade ambitionsnivån kräver ökade resurser för skötsel av kommunens del av anläggningarna i Gärdesparken. Mot denna bakgrund tillförs tekniska nämnden
300 tkr i driftsbudget 2015.
Bakgrund

Under år 2013 har ett förslag till Gestaltningsprogram för Gärdesparken i Mariestad tagits
fram. Förslaget bygger på tidigare programarbeten m.m. och har bland annat till syfte att
omvandla Gärdesparken från en traditionell park till en park för undervisning för inledningsvis de utbildningar som bedrivs av Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Anläggningar som murhus och trädgårdsmästeri har uppförts och detta gestaltningsprogram berör parken i sin helhet och vissa kompletterande områden i anslutning till Gärdesparken. Detta gestaltningsprogram omfattar inte timmermansgård.
Det har även beslutas att tre av fyra tennisbanor i Gärdesparken ska finnas kvar. Under år
2014 har nyanläggning av tre tennisbanor i Gärdesparken skett och enligt plan ska banan i
Ahlhagen ersättas under år 2015.
Gestaltningsprogrammet bygger på ett etappvis genomförande, kallat nivåer. Om kommunen väljer att genomföra Gestaltningsprogrammet till nivå C, den högsta nivån, så uppfylls
den bild och ambition som skapatas ibland annat i den fördjupade programutredningen och
den påföljande detaljplanen.
Omställningen av Gärdesparken kommer att utföras på olika sätt. Som fristående entreprenader, i egen regi av verksamhet teknik samt av Göteborgs universitet. Hastigheten i genomförande får ske etappvis utefter anslagna medel. I kostnadsberäkning för Gärdesparkens anläggning redovisas aktiviteterna i prioriteringsordning och så att gestaltningsprogrammets innehåll kan genomföras.
För genomförandet av gestaltningsprogramet har en kostnadsberäkning och en etappindelning tagits fram för att slutföra Gärdesparken till nivå C. I kostnadsberäkningen finns även
framtida skötselkostnader medtagna. Detta redovisas i ett separat ärende. Övriga tidiga planerade byggnader och anläggningar (ny timmermansgård, parkering besöksmål, smedja/
verkstad samt kalkugn) ingår inte i denna sammanställning. I samband med att bron mellan
Gärdesparken och Kv. Falken anläggs behöver koppling/gångstråk mot centrum lösas.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 344 (forts.)
______________________________________________________

Det har i konstaterats att den ökade ambitionsnivån i Gärdesparken kommer kräva ökad
skötsel. Bedömningen är att kostnaderna för skötseln vid ett fullt ut genomfört gestaltningsprogram kommer att uppgå till ca 265 tkr, vilka i beslutet avrundats uppåt. I övrigt
bygger antagandet om skötselkostander på att Gärdesparken sköts på nuvarande nivå, d.v.s.
den nivå som gällt under sommaren 2014.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt tekniska chefen Åke Lindström 2014-06-16, Gestaltningsprogram för Gärdesparken i Mariestad.
Kostnadsberäkning anläggning Gärdesparken etapp 1-6, 2014-04-03.
Kostnadsberäkning drift och underhåll Gärdesparken etapp 1-6, 2014-04-03.
Gestaltningsprogram Gärdesparken, antagandehandling, Mariestad mars 2014.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska förvaltningen)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Chef för ekonomienheten Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 345

KS 2013/114

Information om genomförandefrågor avseende detaljplan för Västra
Ekudden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Detaljplan för Västra Ekudden, området norr om sjukhuset, står inför att komma ut på
samråd. Diskussioner om markköp pågår med Västfastigheter, Västra Götalandsregionen.
Som ett led i denna process pågår arbete med att upprätta kalkyler och tekniska förutsättningar för projektets genomförande.
Exploateringschef Erik Randén informerar om genomförandefrågor avseende detaljplan för
Västra Ekudden på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2014-06-13, Information om genomförandefrågor av detaljplan för Västra Ekudden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 346

KS 2013/114

Beslut om samråd, normalt planförfarande:
Förslag till detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på förhandlingarna om markköp med Västfastigheter.
Bakgrund

Efter önskemål från förtroendevalda och i enlighet med föreslagna förtätningsområden i den
fördjupade översiktsplan för Mariestad har planavdelningen under våren 2013 undersökt övergripande förutsättningar för exploatering av område benämnt Västra Ekudden.
2013-03-28 gav kommunstyrelsens arbetsutskott utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Västra Ekudden efter upprättad idéskiss. Planområdet ligger i natur- och
sjönära ca 1,5 km väster om stadens centrum. Detaljplanen möjliggör bl.a. nybyggnation av ca
30 friliggande bostadshus.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Adam Johansson 2014-06-04, Beslut om samråd, normalt planförfarande: Förslag till detaljplan för
Västra Ekudden, Mariestad centralort.
Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestads centralort, Plankkarta med planbestämmelser.
Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestads centralort, Planbeskrivning, Samrådshandling
upprättad i juni 2014.
Skötselplan för Västra Ekudden, Mariestads centralort, inklusive kartbilaga.
Behovsbedömning för MKG -Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestads centralort.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 347

KS 2014/271

Beslut om planuppdrag: Del av Alhagen m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingsenheten, planavdelningen, i uppdrag att
upprätta en enkel förstudie och förslag till ny detaljplan för del av Alhagen m.m.
Bakgrund

Syftet med en ny detaljplan är att lösa frågor om fritidsverksamhet i Alhagen, parkering
samt en allmän översyn av trafiksituationen över Leksbergsvägen och Marieforsleden. I den
fördjupade översiktsplanen utpekas en del av området som parkering för närliggande verksamheter och besökare till hamnen/centrum.
Avsikten är att uppdraget påbörjas hösten 2014 och ska vara färdigställt hösten 2015.
En enklare förstudie tas fram för att se om åtgärder ryms inom gällande planer. Åtgärderna
gäller främjande av trafiksäkerhet, utökande av parkeringsplatser, park- och fritidsverksamhet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik samt planarkitekt Hanna Asp
2014-06-11, Beslut om planuppdrag: Del av Alhagen m.m.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik
Planarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 348

KS 2014/272

Information: odlingslotter i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Mot bakgrund av att medborgarförslag beslutade kommunfullmäktige att, i den fördjupade
översiktsplanen (FÖP), peka ut lämpliga områden för odlingslotter samt att utreda och ge
förslag på anläggning och finansiering.
Sommaren 2013 arbetade en praktikant på utvecklingsenheten och hade då som uppgift att
ta fram gestaltningsförslag över de två områden som pekats ut. Dessa förslag har sedan
kostnadsberäknats av gatuavdelningen.
2014-03-04 kom ytterligare en skrivelse med önskemål om fler små kolonilotter (ca 10m2).
Våren 2014 fördes diskussion med Frukostklubben (en sammanslutning av kyrkliga samfund i Mariestad) om att odla grönsaker till sina soppluncher.
Under år 2014 bereds mark vid Bäcken för att möjliggöra enklare odling med start år 2015.
Platsen är avsedd både för Frukostklubben och för den grupp medborgare som önskat små
odlingslotter. Utvärdering kommer ske efter första odlingssäsongen. De två områden som
pekats ut i FÖP:en är en mer långsiktig tanke om placering och hör ihop med annan utveckling av staden. Därför bedöms området vid Bäcken passa bättre i nuläget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Hanna Asp 201406-11, Information: odling i Mariestad.
Karta över föreslaget markområde vid Bäcken.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 349

KS 2014/273

Återrapportering av uppdrag:
Utställningsverksamhet i stationshusets väntsal
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-05-07 kommunchefen i uppdrag att kontakta
ägaren till stationshuset för att diskutera kommunens möjligheter att disponera delar av
väntsalen samt diskutera möjligheten att bedriva utställningsverksamhet för kulturföreningarna i Mariestad.
Utvecklingsenheten har kontaktat Jernhusen fastigheter AB som hyr väntsalen. Jernhusen
meddelar att det inte finns möjligheter att disponera delar av väntsalen för utställningsverksamhet. Fastighetsägaren ” Bo Tellus AB har meddelat kommunen att det finns möjlighet
att få tillgång till ledig lokal om 24 kvm i anslutning till väntsalen omgående.
Kulturförvaltningen har kontaktat Gert Winberg Ordförande för Panncentralen och Kulturskaran i Mariestad som har vidarebefordrade frågan till övriga kulturföreningar. Svaret
från föreningarna var att tanken är god, men de ser ingen möjlighet till utställningsverksamhet utan övervakning, ordning och trygghet eftersom de inte har personella resurser att tillgå
i stationshuset.
Kommunledningskontoret ser med ovanstående förutsättningar svårigheter att driva frågan
vidare.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage samt kultursamordnare Martin Hermansson 2014-06-05, Utställningsverksamhet i stationshuset.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage
Kultursamordnare Martin Hermansson

Justerandes signatur
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Ksau § 350

KS 2014/188

Återrapportering av uppdrag:
Gemensam inkassoverksamhet med Mariehus AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att vidare utreda och
skapa förutsättningar för en gemensam samfakturering och inkassoverksamhet med de
kommunala bolagen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-04-23 kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att samarbeta om en gemensam inkassoverksamhet med Mariehus AB. Uppdraget
har överlämnats till redovisningschef Lars Bergqvist för beredning.
För att tydliggöra begreppen kan man använda kravverksamhet för hela delen efter förfallodatum, inkasso är då en del. Krav kan delas in i påminnelser, inkasso och därefter eventuellt
långtidsbevakning.
Kommunen skickar påminnelser själva och lämnar sedan till externt inkassobolag. Mariehus
skickar inkassokrav direkt utan någon påminnelse. Uteblir betalning lämnas det till inkassobolag.
Då Mariestads kommun och Mariehus AB är två olika juridiska enheter måste utskicken
göras från respektive bolag, ingen samordning av det kan göras. Kommunen och bolaget
har även sina respektive affärs- och verksamhetssystem som är anpassade efter verksamheten. För att samordna detta krävs att en ny upphandling av system genomförs. Vid senaste
upphandlingen var ett gemensamt system inte en punkt som övervägde användandet av bolagets specifika verksamhetssystem.
Att samordna rutinen bedöms inte kunna ge någon minskad tjänstgöringstid totalt för inkassoarbetet. Ärendena är även olika i form och antalet ärenden skiljer sig mycket åt vilket
gör att tidsåtgången är betydligt mindre i bostadsbolaget än kommunen.
Efter avstämning med flertalet av övriga kommuner i Skaraborg framgår att ingen har rutinen gemensamt med sina bostadsbolag, frågan har inte varit uppe för diskussion. En kommun, Skövde, har hanteringen för några av sina bolag och kommunalförbund gemensamt. I
de fallen finns bolagen/förbunden och kommunen i samma affärssystem.
Kommunen har nu gällande avtal med inkassobolag till 2016 och avtal för affärssystem till
2018.
Med tanke på uppdragets inriktning har inte frågan om inkassoverksamheten ska administreras externt eller internt i koncernen undersökts, endast möjligheten till att ha den gemensamt. Den frågan bedömer redovisningschefen inte ligger i uppdraget.
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Redovisningschefen anser inte att möjligheten för samarbete om en gemensam inkassoverksamhet med Mariehus finns i dag. Anledningen är att det finns olika verksamhetssystem, det
finns gällande avtal för systemen, ärendena är olika i sin karaktär och att hanteringen därmed sker på skilda sätt. Däremot kan kontakt tas mellan kommunen och bolaget för att
kunna ta del av varandras hantering och på så sätt kunna hitta nya rutiner.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2014-06-05.
______________________________________________________

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-06-25

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 351

KS 2014/255

Återrapportering av uppdrag:
Granskning av utbetalda ersättningar till förtroendevalda
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen för att bedöma om ledamot av kommunstyrelsen ska återbetala ersättning för
förlorad arbetsförtjänst med anledning av de felaktigheter som uppmärksammats.
2. Arbetsutskottet beslutar att berörda förtroendevalda ska komplettera de bristfälliga
uppgifter som har lämnats till lönekontoret.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder för att
kvalitetssäkra hanteringen av utbetalningar av förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda.
Detta innefattar bl.a. revidering av gällande styrdokument och blanketter.
Nils Farken (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-06-11 att:
-

Ge kommunchefen i uppdrag att granska om utbetalningen av förlorad arbetsförtjänst
till kommunstyrelsens ledamöter följer gällande regelverk (Arvoden och traktamenten
till förtroendevalda i Mariestad, antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24).

-

De förtroendevalda som, under innevarande år, inte har inkommit med aktuell inkomstuppgift till lönekontoret ska göra detta senast 2014-07-30.

-

Lönekontoret, efter den 30 juli, inte ska betala ut ersättning till förtroendevalda som
inte har lämnat inkomstuppgift för innevarande år.

Controller Håcan Lundqvist återrapporterar uppdraget på sammanträdet.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen för att bedöma om ledamot av kommunstyrelsen ska återbetala ersättning för förlorad arbetsförtjänst
med anledning av de felaktigheter som uppmärksammats. Abrahamsson yrkar vidare att berörda förtroendevalda ska komplettera de bristfälliga uppgifter som har lämnats till lönekontoret.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.
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Underlag för beslut

Powerpoint presentation som presenteras på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Controller Håcan Lundqvist)
(Lönekontoret)
(Administrative chefen Ola Blomberg)
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KS 2013/392

Medborgarförslag om belysning på Tranvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige konstaterar att förutsättningarna för en belysning av Tranvägen kommer att beaktas i samband med utredningen ”förbifart Radbyvägen”.
Bakgrund

Peter Nilsson i Mariestad har föreslagit att kommunen ska sätta belysning på hela Tranvägen förbi Rödjan, den så kallade gresarundan. Motiveringen är att öka trivseln och att man
kan hålla på med hälsofrämjande aktiviteter. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska förvaltningen för beredning.
Tekniska förvaltningen framhåller att det för närvarande pågår ett långsiktigt arbete med att
byta ut uttjänta stolpar och armaturer i stadskärnan. Att belysa resterande del av Tranvägen
mot Sjötorpsvägen/Radbyvägen är inte aktuellt för närvarande men önskemålet tas med i
det fortsatta arbetet.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Peter Nilsson om att kommunen ska sätta belysning på hela Tranvägen förbi Rödjan, den så kallade gresarundan.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2014-03-17, Svar på remiss gällande medborgarförslag om anläggande av belysning längs
”Gresarundan”.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Peter Nilsson)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
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Taxering av hushållsavfall för kommunala enheter med
matavfallsutsortering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar om bibehållen taxering av hushållsavfall för kommunala enheter med matavfallsutsortering till dess att taxa för matavfallsutsortering för hushållen är
framtagen.
Bakgrund

Kommunens matsalar och kök kommer med början från höstterminen år 2014 att etappvis
förses med matavfallsutsortering. Kommunen går således före hushållen med att införa utsortering av organiskt material. Avfallsavdelningen vill använda tiden mellan att utsortering
startar i kommunala enheter respektive i hushållen till att utvärdera eget arbete, skaffa erfarenheter och rutiner för att därefter sätta en långsiktigt hållbar taxa för matavfallsutsortering
för kommunala enheter samtidigt som för hushållen i kommunerna.
Avfallsnämnden föreslår att komunfullmäktige ställer sig positiv till att bibehålla den taxering som de olika enheterna har för sitt hushållsavfall idag till dess att en ny taxa finns beslutad för ändamålet. Det innebär att ingen enhet får någon extra avgift för omhändertagande
av matavfall och heller inte någon sänkt avgift då de levererar mindre mängder hushållsavfall till förbränning.
Utsorterat matavfall kostar 750 kr/ton att behandla jämfört med att lämna blandat avfall till
förbränning som kostar 405 kr/ton. Mängden matavfall per år uppskattas till ca 10 ton i
Mariestad. Kostnad för arbete, fordon och extra transport beräknas till ca 190 tkr, vilket
ryms i kommunens driftbudget.
Matavfallet lämnas i Skövde för vidaretransport till rötning och upparbetning till fordonsgas
i biogasanläggning i Falköping.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2014-06-03 § 29, Bibehållen taxering av hushållsavfall
för kommunala enheter.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Avfallsnämnden)
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KS 2013/328

Sammanställning över tekniska nämndens åtgärder med anledning
av revisorernas granskning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2014-05-12 tekniska nämnden i uppdrag att upprätta en sammanställning över de åtgärder som nämnden ämnar vidta med anledning av revisorerna kritik i
revisionsrapporten.
Tekniska nämnden har under år 2013 varit föremål för fyra granskningar från revisorerna
inom MTG-kommunerna. Det har varit en övergripande granskning, en granskning beträffande Mariestads kommuns fastighetsunderhåll, en granskning beträffande dricksvattenförsörjningen i Mariestad samt en granskning beträffande intern kontroll vid genomförande av
investeringsprojekt – fokus på Storgatan i Gullspång.
Tekniska nämnden har behandlat respektive rapport inklusive åtgärdsplaner.
Revisorerna deltog på tekniska nämndens senaste möte 2014-05-06 och redovisade resultatet av den genomförda enkätundersökningen som ingår i den övergripande granskningen
2014. Resultatet visar att en avsevärd förbättring har uppnåtts.
När det gäller kritiken mot att det finns en otydlighet gällande ansvarsfördelningen mellan
nämnden och respektive kommun har denna fråga behandlats vid möten mellan kommunerna och tekniska nämnden under året utan att det har vidtagits/överenskommits om
några konkreta åtgärder.
Underlag för beslut

Skrivelse till kommunrevisionen upprättad av ledamöterna i tekniska nämnden 2013-12-17,
Beslut med anledning av revisorernas granskning av tekniska nämnden år 2013.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2014-06-03 § 138, Sammanställning över åtgärder
till följd av revisionsgranskning.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2014-02-04 § 11, Yttrande gällande revisionsrapport avseende Mariestads kommuns fastighetsunderhåll.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2014-004-08 § 78, Yttrande gällande revisionsrapport avseende styrning och uppföljning av dricksvattenförsörjningen i Mariestads kommun.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2014-04-08 § 90, Yttrande gällande granskning av
intern kontroll vid genomförande av investeringsprojekt – fokus på Storgatan.
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Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström 2014-03-17, Svar på begäran om yttrande beträffande granskning av intern kontroll vid genomförande av investeringsprojekt –
fokus Storgatan.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-12-17 § 257, Svar på revisionsrapport ”Övergripande granskning av tekniska nämnden år 2013”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden.
.
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KS

Hyresavtal för externförhyrning av Ljungdalens förskola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att sektor utbildning tecknar ett 15- årigt hyresavtal för förskolan Ljungdalen med Kjell Ericsson & Partner Fastighetsförädling Mariestad AB:s konkursbo.
Bakgrund

Barn- och utbildningsförvaltningen fick 2012-09-26 i uppdrag av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att utreda struktur och kostnader för fortsatt förskoleverksamhet
på Ljungdalens förskola. Utredningen skulle bygga på långsiktighet och kostnadseffektivitet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-05-22 att ge kommunstyrelsens arbetsutskott
i uppdrag att teckna ett 10-årigt hyresavtal för förskolan Ljungdalen med K-E Partner enligt
upprättad överenskommelse om total renovering och verksamhetsanpassning av lokalerna.
Efter att detta beslut tagits blev företaget K-E Partner försatt i konkurs. Under hösten 2013
och våren 2014 har samtal pågått för att få fram en överenskommelse så att renovering kan
starta trots företagets konkurs. Ett förslag på avtal har tagits fram som innebär att det sker
en total renovering av lokalerna. Samtliga ytskikt åtgärdas i samråd med hyresgästen. Verksamhetsanpassning sker i form av nybyggnation av ett tillagningskök. Detta kök kommer
även att leverera mat till Hasselbackens förskola.
Förutsättningarna gör att ett avtal nu föreslås tecknas mellan Mariestads kommun och K-E
Partner konkursbo för fortsatt förhyrning av Ljungdalens förskola. Förskolan kommer att
inrymma sju förskoleavdelningar. Strukturen följer principbeslutet att förskolor i tätorten
ska inrymma minst fyra förskoleavdelningar.
Med anledning av tidsbrist har det nya förslaget till avtal inte beslutats i barn- och utbildningsnämnden. Avtalsförslaget är förankrat med ordförande och 2:e vice ordförande i Barnoch utbildningsnämnden, vilka ställer sig positiva till avtalet. Det framtagna avtalet innebär
en ny hyrestid (från ett 10-årigt avtal till ett 15-årigt avtal). Dessutom har det nya avtalet en
annan kostnadsbild med en hyresökning på ca 500 tkr per år. Den ökade hyreskostnaden
täcks från och med januari 2015 av förskolans budgetram.
Sektor Utbildning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att teckna ett 15- årigt
hyresavtal för förskolan Ljungdalen med Kjell Ericsson & Partner Fastighetsförädling Mariestad AB:s konkursbo.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg samt chefen för förskola och pedagogisk omsorg Anna-Karin Yséus 2014-06-23, Hyreskontrakt Förskolan Ljungdalen.
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Förslag till hyresavtal för förskolan Ljungdalen med Kjell Ericsson & Partner Fastighetsförädling Mariestad AB:s konkursbo.
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Utbildningschef Katarina Lindberg
Chefen för förskola och pedagogisk omsorg Anna-Karin Yséus
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KS

Samförläggning av fiberutbyggnad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger VänerEnergi AB i uppdrag att genomföra samförläggning av kanalisation för fiber med Fortums nergrävning av el på sträckan Äskekärr station till Tisslatorp (ca 2 300m) med början omkring 2014-09-01.
2. Arbetsutskottet beslutar att VänerEnerg AB låter samförlägga en 7-dukt nämnda
sträcka för att därmed säkerställa såväl förutsättningar för stomnätsanvändning som
möjligheter att hyra ut eller sälja kanalisation till en eventuell kommande fiberförening.
VänerEnergi AB fakturerar Mariestads kommun maximalt 260 tkr för uppdraget och
att eventuella intäkter från en eventuell försäljning av kanalisation till en fiberförening
hanteras i dialog senare.
Kostnaden finansieras inom ramen för pågående fiberprojekt etapp 1.
Bakgrund

Mot bakgrund av den information som lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott 201406-11 om eventuellt fortsatt fibernätsutbyggnad (steg 2) föreslår näringslivschefen samt projektsamordnaren att Mariestads kommun samförlägger en 7- dukt slang i samband med att
Fortum Distribution gräver på den sträckan från Äskekärr station och söderut mot Tisslatorp.
Genom samförläggning beräknas en besparing av produktionskostnaden med 60 procent
för redovisad sträcka.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage samt projektsamordnare Anders Johansson 2014-06-24, Samförläggning av fiberutbyggnad.
Karta över aktuellt område.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage
Projektsamordnare Anders Johansson
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Delegation av beslut om samråd alterternativt granskning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott delegerar beslutanderätten att avgöra på vilket sätt detaljplanearbetet avseende Tjörnudden Norra och Tjörnudden Södra ska återupptas. Med detta
avses om planerna ska bli föremål för nytt samråd eller ny granskning.
______________________________________________________
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Information på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Representant för strategiarbete lokalt ledd utveckling (LEADER)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Johan Abrahamsson (M), med Marianne
Kjellquist (S) som ersättare, till kommunens representant i strategiarbete lokalt ledd utveckling (LEADER).
______________________________________________________

Avtal med Göteborgs universitet om finansiering av den s.k. Universitetsbron

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om avtal med Göteborgs universitet om finansiering av den s.k. Universitetsbron.
______________________________________________________

VA till Sjöängen

Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson informerade från möte angående
VA med representanter för boende i Sjöängen. Svensson informerade även om att kommunen har upprättat ett förslag till avtal avseende Va-anläggningen i Sjöängen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att träffa representanter för boende i Sjöängen så
snart som möjligt.
______________________________________________________

Avtal Karlsholme Folkets park

Exploateringschef Erik Randén informerade om att ett avtalsförslag avseende arrende av
Karlsholme Folkets park har skickats till Föreningen Karlsholme Folkets Park.
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att slutförhandla optioner och avtal med Föreningen Karlsholme Folkets Park.
______________________________________________________

Norra infarten – Billings Bensin

Exploateringschef Erik Randén informerade om att nuvarande ägare till Billings bensinstation har framfört att han inte är intresserad av att sälja fastigheten till kommunen.
Arbetsutskottet ger exploateringschefen i uppdrag att återigen kontakta ägaren till Billings
bensinstation för en förnyad diskussion.
______________________________________________________

Återrapportering Vänershofshallen

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om att möte har genomförts med länsstyrelsen,
Västergötlands museum och fastighetsavdelningen med anledning av tidigare beslut om rivning av Vänershofshallen.
______________________________________________________
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Återrapportering svarsfunktion

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om att det finns ett förslag till avtal med VänerEnergi om att överföra kommunens svarsfunktion till bolaget.
Arbetsutskottet ställer sig positiva till resultatet av diskussionerna och avtalet.
______________________________________________________

Konstgräs Tunaholmsskolan

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om att ärendet är färdigt att behandlas vid nästkommande sammanträde.
______________________________________________________

Utredning av kostnadsfritt utebad vid Ekudden

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda de ekonomiska
förutsättningarna för att erbjuda gratis entré vid Ekuddens utebad under sommaren 2015.
______________________________________________________
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Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ola Blomberg
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