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Ksau § 382

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Migrationsverket. Information om att Migrationsverket kommer att öppna ett boende
för asylsökande i Hassle på Vallby Herrgård i Mariestads kommun. (KS 2014/308)
2. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i västra och östra Skaraborg. Vädjan till kommunledningarna i Skaraborg att inför hösten 2014 förtydliga uppdraget om övervakad tandborstning för ledning och personal i förskolan.
(KS 2014/307)
3. Kommunalråd Johan Abrahamsson (M), oppositionsråd Marianne Kjellquist (S), kommunchef Lars Arvidsson samt avdelningschef IFO Anette Karlsson. Yttrande över
Slutrapport – Regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande
(Dnr KS 2014/284)
4. Västra Götalandsregionen, Västtrafik. Inbjudan till möte om tågtrafik den 3 oktober
2014 i Skövde.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna
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Ksau § 383

Information: Cykelväg mellan Hassle och Sjötorp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att kontakta Trafikverket
för att efterhöra om det är möjligt att även utreda förutsättningarna för en cykelväg till
Lugnås.
Bakgrund

Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson informerar om Trafikverkets förslag
att utreda förutsättningarna för att anlägga en cykelväg mellan Hassle och Sjötorp.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
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Ksau § 384

KS 2014/294

Yttrande över förslag till utökning av befintligt Ramsarområde Östen
Lst. dnr. 511-37923-2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun avstyrker föreslagen utökning av Ramsarområden för sjön Östen.
Motivering till beslutet
Sjön Östen har sedan början av 2000-talet återkommande drabbats av problem med massförekomst av stickmygg (Ochlerotatus sticticus/ Aedes sticticus) under somrar med varierande vattennivåer i sjön. För att komma tillrätta med problemet har lokala aktörer tagit initiativ till ett projekt i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland, Mariestads, Skövde
och Töreboda kommuner m.fl. intressenter. Även om det ännu inte finns någon konkret
åtgärdsplan så bedömer Mariestad kommun att arbetet kan komma att medföra insatser av
olika slag. Utökade skötselinsatser av strandängar, vattenreglering och biologisk bekämpning är exempel på åtgärder som vidtagits andra håll i Sverige med likande problem.
Sjön Östen ingår i Tidans avrinningsområde och vattendraget uppnår idag inte god ekologisk status på grund av övergödning och hydromorfologisk påverkan även om själva sjön
Östen uppnår god ekologisk status.
Det är önskvärt att berörda parter kan ta ett helhetsgrepp om sjön Östen och då bestämma
hur sjön bör skötas utifrån synvinklar såsom landsbygdsutveckling, naturvård, myggfrågan
med dess påverkan på det lokala samhället, utveckling av friluftslivet, bevarande av kulturmiljön, vattenförvaltningen och, vid behov, klimatanpassning. Därför bör en utvidgning av Ramsarområdet förenas med dessa intressen och ingå som en del av ett större åtgärdsprogram.
Bakgrund

Mariestads kommun har på remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland fått ett förslag till
ändrade gränser för Ramsarområdet Östen. Förändringen innebär en utökning av området
med stränderna kring sjön så att området följer gränserna för Logårdens naturreservat och
Östens naturvårdsområde.
Ramsarkonventionen undertecknades 1971 och trädde i kraft 1975 då bl.a. Sverige anslöt
sig. Konventionen syftar till att bevara våtmarker och främja ett hållbart nyttjande av dessa.
Konventionen inriktas särskilt mot bevarande av våtmarksfåglar men ser även till våtmarker
i ett vidare perspektiv. Konventionen innebar även en skyldighet att peka ut särskilda värdefulla våtmarksområden som s.k. Ramsarområden. Konventionen i sig ger inte skydd för
dessa områden men genom undertecknande har staterna förbundit sig att se till att dessas
ekologiska karaktär inte försämras. I Sverige har det skett genom bildande av naturreservat
eller genom utpekande av Natura 2000 områden eller riksintressen för naturvård.
Länsstyrelserna genomför nu en översyn av Ramsarområdena och har i uppdrag att till regeringen föreslå förändringar i gränsdragning om så är relevant.
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Östen är utpekat som Ramsarområde och hela området är idag skyddat genom Logårdens
naturreservat bildat 1979 och Östens naturvårdsområde bildat 1994. Området är också utpekat som Natura 2000 område samt riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Östen är en slätt sjö med flacka strandängar. I området finns många fågelarter varav
flera hotade.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) samt Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt miljöinspektör Håkan Magnusson 2014-08-07, Remiss - förslag till utökning av befintligt Ramsarområde Östen.
Remiss från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2014-06-19, Förslag till utökning av Ramsarområdet Östen i Töreboda, Mariestad och Skövde kommuner, med tillhörande bilagor.
_____________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Länsstyrelsen Västra Götalands län)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Miljöinspektör Håkan Magnusson)
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KS 2011/91

Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl., Mariestads
kommun.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Arbetsutskottets vice ordförande Christer Dalvik (MAP) träder in som ordförande vid behandling av ärendet.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingsenheten i uppdrag att förtydliga förutsättningarna för VA-försörjningen inom detaljplaneområdet inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Bakgrund

Planområdet är ca 80 700 m2 och är beläget nordöst om Torsöbrons brofäste på fastlandet i
Mariestads norra kommundel. Den nya detaljplanens huvudsyfte är att förstärka utbyggnaden av turistverksamhet i Brygghusområdet/småbåtshamnen samt att skapa möjlighet till
utbyggnad av ett nytt småhusområde. Planområdet finns redovisat i kommunens översiktsplan genom en fördjupning avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).
Planförslaget har samråtts under sensommaren 2013 och granskats under våren och sommaren 2014 och har därefter justerats utifrån inkomna synpunkter, vilka redovisas i samrådsredogörelsen. Detaljplanen har upprättats med normalt förfarande enligt reglerna i PBL
2010:900.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
2014-08-14, Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl.
Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl. Mariestads kommun, Antagandehandling.
Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl. Mariestads kommun, Granskningsutlåtande.
Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl. Mariestads kommun, Plankarta med planbestämmelser
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planarkitekt Maria Nilsson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
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KS 2014/251

Beslut om planbesked gällande del av Fågelö 4:13, Laxhall
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att meddela ett positivt planbesked för detaljplan för Del av
Fågelö 4:13, Laxhall.
2. Kommunstyrelsen ger planavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan
för Del av Fågelö 4:13, Laxhall.
3. Kommunstyrelsen ger utvecklingsenheten i uppdrag att initiera arbetet med en åtgärdsvalsstudie för väg 2974 från Torsö bygdegård till Laxhall.
Bakgrund

Skara Stift inkom 2014-05-28 med ansökan om planbesked för del av fastigheten Fågelö
4:13 (Laxhall). Bakgrunden till deras ansökan om planbesked är att de vill göra det möjligt
att exploatera ett område i anslutning till Laxhall för fritidsboende med tillgång till brygga
och båtplats. önskemålet är att stycka av cirka 10 tomter om ca 1 000 kvm vardera.
Området är delvis detaljplanelagt tidigare. I den delen som är planlagd sedan tidigare förespråkar planen Övernattningsstugor/ hotell/ konferens, dessförinnan teknisk anläggning.
Detaljplan för Backebolet 1:29 är under genomförande och hamnen samt ett flertal fritidshus har byggts, en avloppsanläggning har anordnats, parkering och ny tillfartsväg är under
framtagande med mera.
Området som helhet är upptaget i kommunens LIS-plan. Följande förespråkas i denna:
”Laxhall behöver dels utökad parkeringskapacitet för besökare till Brommö och restaurangen bland annat
för trollingekipage, dels kompletterande verksamheter till restaurangen. Det kan handla om ett mindre hotell, övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad hamnkapacitet och
fiskförädling.”
Både Laxhall och Brommösund nås via ett allmänt vägnät som är undermåligt. Vägarna tål
inte mycket mer än den nuvarande sommartrafiken. Detta innebär att mer omfattande exploatering i dessa båda områden kräver förbättring av väg 2974 från Torsö bygdegård och
därför bör en åtgärdsvalsstudie påbörjas i sammarbete med Trafikverket.
Planavdelningens ställningstagande
Planavdelningen bedömer att en plan enligt önskemål från Skara stift kan upprättas och ett
positivt planbesked föreslås. Exploateringen sker i enighet med kommunens översiktsplan.
Den nyanlagda avloppsanläggningen i området har kapacitet att sörja ett större område,
dricksvattenfrågan är löst och det finns ingen känd problematik med buller eller misstanke
om förorenad mark i området.
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Förslaget bedöms som lämpligt med hänsyn till landskaps- och samhällsbild, natur-, kultur
och rekreationsvärden och klimat- och miljöpåverkan. Planläggningen ligger i linje med
kommunens vision och stärker Mariestad som sjöstad. Utvecklingen i området stärker det
lokala näringslivet, hjälper till att öka underlaget för Torsös föreningsliv, bidrar till att hålla
öns samhällskärna levande och kan skapa positiva synergieffekter för kommunen som helhet. Det finns idag kollektivtrafik till området från Mariestads centrum. Förslaget nyttjar
befintlig infrastruktur och skapar större underlag för förbättringsinsatser på väg 2974.
Förbehåll: En ny hamn/brygga kommer inte bli aktuellt för detta område utan båtplatser för
tillkommande bostäder får rymmas inom befintlig hamn i Laxhall.
Preliminär tidsplan: Planavdelningens bedömning är att arbetet bör bedrivas med normalt
planförfarande och att detaljplanen kan antas sommaren 2015.
Preliminär kostnadsuppskattning: Planavdelningens bedömning är att nedlagt arbete kommer att
kosta ungefär 100 tkr.
Planavtal: Planavtal tecknas mellan kommunen och Skara stift efter beslutat planbesked.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
2014-08-14, Beslut om planbesked gällande del av Fågelö 4:13, Laxhall.
Skrivelse från Skara Stift 2014-05-21, Ansökan om planbesked för del av fastigheten Mariestad Fågelö 4:13.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planarkitekt Maria Nilsson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
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KS 2014/312

Köpekontrakt avseende försäljning av mark inom kv. Virket
i Västeräng.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott godkänner upprättat förslag till köpekontrakt med Nohlgrengruppen Handelsbolag där kommunen överlåter del av fastigheten Sund 4:6 om ca 7
420 kvadratmeter till bolaget.
Den totala köpeskillingen uppgår till 222 600 kronor.
Bakgrund

Nohlgrengruppen Handelsbolag har inkommit med önskemål om att få förvärva mark inom
kv. Virket för att nyttja som uppställningsplats för båtar, husbilar, husvagnar, bilar och liknande för förvaring.
Exploateringschef Erik Randén har upprättat ett förslag till köpekontrakt för markområdet.
Den totala köpeskillingen uppgår till 222 600 kronor.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén, Köpekontrakt avseende försäljning
av mark inom kv. Virket i Västeräng.
Förslag till köpekontrakt för försäljning av del av fastigheten Sund 4:6 om ca 7 420
kvadratmeter till Nohlgrengruppen Handelsbolag.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
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KS 2014/115

Bekräftelse av borgensförbindelse för Kommuninvest
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 augusti 2005 ("Borgensförbindelsen"), vari Mariestads kommun
åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Mariestads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder for
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Abrahamsson (M) samt ekonomichef Maria Vaziri att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av
detta beslut.
Bakgrund

Mariestads kommun är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening sedan år 2005.
Mariestads kommun utfärdade en borgensförbindelse 2005-08-15. Giltighetstiden löper
snart ut då borgensåtaganden enligt lag endast är giltiga i tio år.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning
ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden är det ett krav att samtliga medlemmar
ska teckna en separat borgensförbindelse om att ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga 280 medlemskommuner och landsting
har tecknat denna borgensförbindelse.
Alla kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I
den praktiska hanteringen i samband med Kommuninvests upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen
samt hur betydelsefulla borgensförbindelserna är för Kommuninvests verksamhet är det av
stor vikt att Mariestads kommun, innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut, fattar ett
beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande så
borgensåtagandet kan förlängas ytterligare en tioårsperiod.
Mariestads kommun har under de gångna nio åren haft god nytta av att vara medlem i
Kommuninvest. Kommunen får betryggande möjligheter att låna pengar till marknadens
lägsta räntor samt återbäring på insatt kapital och på erlagda kostnadsräntor.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2014-08-04, Bekräftelse av borgensförbindelse för Kommuninvest.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
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KS 2010/206

Bidrag till statlig infrastruktur – finansiering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund:

Skaraborgs kommunalförbund har överlämnat underlag för utbyggnad av E20 under tidsperioden 2020-2025. En del av finansieringen ska ske genom bidrag från Skaraborgs samtliga kommuner. För Mariestads del är beloppet 76,5 mnkr i prisnivån i juni 2013.
Enligt redovisningsregler kan ett bidrag till statlig infrastruktur antingen kostnadsföras direkt vid beslut eller också kan periodisering upp till max 25 år göras. I Rådet för kommunal
redovisnings, rekommendation 6.2, Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar
framgår detta.
Bland övriga kommuner i Skaraborg är förslagen till finansiering vid dags datum allt från att
bokföra kostnaden direkt år 2014 till periodisering på 25 år.
Detta är ett bidrag och då är bedömningen från oss att man inte ska belasta driftredovisningen mer än den tid som byggnationen pågår. Därför är förslaget att kostnaden på 76,5
mnkr fördelas från 2014-2026 dvs. 12 år. Den årliga kostnaden blir då 6,4 mnkr (6375 tkr).
Utöver angivet belopp tillkommer indexuppräkning på beloppet. Den kostnaden är en finansiell kostnad och redovisas också årligen fram till färdigställande.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget från Skaraborgs kommunalförbund visas i tabellen nedan den årliga kostnaden vid olika tider för periodisering.
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Antal år för periodisering (belopp tkr)
10
11
12
15
År
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

1 913
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
5 737
76 500

1 739
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
5 216
76 500

1 594
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
4 781
76 500

1 275
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
3 825
76 500

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri samt redovisningschef Lars Bergqvist
2014-08-15, Bidrag till offentlig infrastruktur.
Skrivelse från Max Falk, Västra Götalandsregionen, PM 2014-06-26, Beslutsunderlag angående medfinansiering av utbyggnad av E20 enligt regeringens beslut.
pwc 2014-06-12, Medfinansiering av E20, Beskrivning av avtalsstruktur, risker och redovisning.
Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda
till länsgränsen mot Örebro.
Underavtal om företrädanderätt samt överföring av medfinansieringsbidrag för utbyggnad
på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Västra Götalandsregionen)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Redovisningschef Lars Bergqvist,)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
Justerandes signatur
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KS 2013/310

Nyttjande av optioner vid om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att följande optioner ska ingå i entreprenaden
vid om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern:
Utescen
Yttre el marknad/husbilar
Leddisplay

45 000 kr
270 000 kr
174 000 kr

2. Arbetsutskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta och presentera en
sammanställning över projektets investeringskostnader och driftskostnader från och
med år 2015.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2013-11-07 tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja projektet
med en om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern på Karlsholme. Stenmarks Bygg är upphandlad i ett partneringavtal. Projektet finansieras via investeringsmedel med 15 miljoner kr
för år 2014 och 15 miljoner kr för år 2015.
Tekniska förvaltningen har i samarbete med Stenmarks Bygg tagit fram en prognos på slutkostnaden. Beräkningen visar att slutkostnaden uppgår till ca 29 miljoner kr. Det finns därmed 1 miljon kr att återlämna eller använda till optioner. Folkparksföreningen har en önskan om att optionerna skall genomföras. Tekniska förvaltningen föreslår att de optioner
som förhöjer byggnadens värde genomförs samt att de optioner som avser inredning och
ljudanläggningar inte genomförs.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt projektledare Ulf Johansson
2014-08-11, Omfattning på om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
Projektledare Ulf Johansson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-08-27

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 391

KS 2014/313

Yttrande över Länsstyrelsens program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiv ämnen från kärnteknisk anläggning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun har inget att erinra mot Länsstyrelsens program för räddningstjänst
och sanering vid utsläpp av radioaktiv ämnen från kärnteknisk anläggning
Bakgrund

Länsstyrelsen har upprättat ett program för räddningstjänst och sanering. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över programmet.
Programmet utgår främst från en olycka kring kärnkraftverket i Ringhals och berör i första
hand kommunerna som ingår i Ringhalsberedskapen. Övriga kommuner i länet har sedan
tidigare uppdrag att göra referensmätningar av strålning för att ha som referenspunkt i samband med en olycka. Dessa uppgifter kvarstår, uppgiften sköts av miljö- och byggnadsförvaltningen. Efter en olycka kan kommunen få i uppgift att sanera, detta arbete leds av länsstyrelsen och jordbruksverket.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Johan Walfridsson, Remissvar - Länsstyrelsens
program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiv ämnen från kärnteknisk
anläggning.
Remiss av Länsstyrelsens program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Säkerhetssamordnare Johan Walfridsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-08-27

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 392

Uppdrag att göra en anpassning av de finansiella målen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen och ekonomichefen i uppdrag att göra
en översyn av kommunens finansiella mål med anledning av de extraordinära kostnader
som medfinansieringen av E20 innebär.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-08-27

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 393

KS 2013/437

Politisk referensgrupp för skollokaler Väster
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse kommunstyrelsens presidium samt barnoch utbildningsnämndens presidium till referensgrupp för arbetet med skollokaler väster.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 att:
-

-

-

Ta ett inriktningsbeslut mot en framtida skolstruktur i det västra skolområdet i Mariestad i enlighet med förstudiens rekommendation.
Påbörja projektering för att bygga båda skolorna samtidigt. Detta för att det inte ska
uppstå fler störande moment än nödvändigt i elevernas pedagogiska miljö. Projekteringen ska innefatta att bygga full storlek på idrottshallarna, mått 40 x 20 meter.
Snarast tillsätta en projektledare och en projektgrupp med fokusgrupper enligt Mariestads kommuns projektmodell. I fokusgrupperna ska bland annat representanter för
föräldraföreningar, lärare, rektorer samt övrig personal ingå.

Projektets styrgrupp har framfört önskemål om att det tillsätts en politisk referensgrupp för
det fortsatta arbetet med skollokaler Väster.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Chef för sektor utbildning Katarina Lindberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-08-27

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 394

KS 2014/317

Laddningsstolpe till elfordon på Gamla torget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska nämnden i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att flytta laddningsstolpen för elbilar vid Gamla torget. Stolpen ska flyttas från
entrén till Stadshuset till lämplig parkeringsplats på Gamla torget. Laddningsstolpen ska
även skyltas och marknadsföras på lämpligt sätt.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-08-27

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 395

Uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Laddningsstolpar till elfordon

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
placering av laddningsstolpar för elfordon i centralorten.
______________________________________________________

Dåligt målade övergångställen

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att uppmana tekniska förvaltningen att genomföra en översyn av kommunens övergångställen. Syftet med översynen
är att bättringsmåla de övergångställen som idag är slitna och därmed trafikfarliga.
______________________________________________________

Statusredovisning av cykelbanor

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en statusredovisning av kommunens cykelbanor. Statusredovisningen ska presenteras för arbetsutskottet
så snart den är färdigställd.
______________________________________________________

Bjuda in polisen till arbetsutskottets sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att bjuda in representanter
för polisen för att diskutera buskörningen nattetid i centralorten.
Restaurering av naturhamnar

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger chefen för sektor samhällsbyggnad i uppdrag att vid
nästa sammanträde informera om förutsättningar och inriktning för att restaurera naturhamnar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-08-27

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 396

Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Dacapo styrgrupp

Johan Abrahamsson (M) samt Marianne Kjellquist (S) rapporterar från möte i styrgrupp
Dacapo den 2014-08-25.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-08-27

Anslagsdatum

2014-09-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-09-24

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

