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Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Vänersalen klockan 8.30–17.00
Sammanträdet ajournerades för lunch 12.00–13.00

Beslutande

Jens Söder
Christer Dalvik
Johan Abrahamsson
Per Rosengren
Rune Skogsberg
Evert Eklind

(S)
(MAP)
(M)
(V)
(C)
(MAP)

Ordförande
1: e vice ordförande, deltog ej § 35
2: e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande ersättare § 35

Övriga deltagande

Se nästa sida.

Utses att justera

Johan Abrahamsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunkansliet

Sekreterare

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

Paragrafer

33- 46

Ola Blomberg
Ordförande

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

Jens Söder
Justerande

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

Johan Abrahamsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Övriga deltagare

Tommy Pettersson Friberg
Marianne Kjellquist
Fredrik Marcusson
Björn Fagerlund
Siv Samuelsson
Sune B. Jansson
Emelie Olsson
Mats Karlsson
Lars Arvidsson
Tommy Olsson
Jonas Eriksson
Maria Vaziri
Pernilla Kristiansson
Maria Henriksson
Helena Jannert
Lotta Hjoberg
Elisabeth Olsson
Mikael Hedquist
Kristofer Svensson
Matz Hasselbom
Christina Herthnek
Cathrin Hurtig-Andersson
Lars Stäring
Katarina Lindberg
Hans Klingvall
Ulf Jansson
Pia Svartén
Annica Olsson
Lars Sylvén
Maud Lemhage
Stefan Wallenå
Ola Blomberg
Leif Andersson
Mats Widhage
Anna Söderman
Lars Bergqvist
Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(C)
(V)
(MP)

Ordf. Barn- och utbildningsnämnden § 35
Ordf. socialnämnden § 35
Ordf. Kulturnämnden § 35
2: e vice ordf. socialnämnden § 35
2: e vice ordf. barn- och utbildningsnämnden § 35
Ledamot tekniska nämnden § 35
1: e vice ordf. socialnämnden § 35
1.e vice ordf. miljö- och byggnadsnämnden § 35
Kommunchef §§ 35-46
Barn- och utbildningschef § 35 del av § 46
Ekonom § 35, § 46
Ekonomichef/förvaltningschef Klk §§ 35-36
Organisationsutvecklare § 35
Kulturchef § 35
Bibliotekschef § 35
Avdelningschef äldreomsorg § 35
Avdelningschef IFO § 35
Samordningsrektor § 35
Planeringschef § 35, §§38-43, §§ 45-46
Gatuchef § 35
Informationschef §§ 35-46
Ekonom § 35
Utvecklingsledare § 35
Grundskolechef väster § 35
Grundskolechef öster § 35
Ekonom § 35, del av § 46
Ekonom § 35
Ekonom § 35
Miljö- och byggnadschef § 35
Personalenhetsansvarig § 35
Personalchef § 35
Administrativ chef §§ 35-46
Byggnadschef § 46
Näringslivsutvecklare § 42
T.f. turistchef § 38, § 42
Redovisningsansvarig § 35
Ekonom § 35
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Ksau § 33

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Svensk Handel i Mariestad. Skrivelse med information om att Svensk Handel i Mariestad vid årsskiftet ändrade namn till Mariestad Handel.
2. Mariestads Fordonshistoriska sällskap. Förfrågan om hur kommunen kan stödja föreningen i arrangerandet av Residensrallyt 2012.
(Dnr. KS 2012/0017)
3. Energimyndigheten samt Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten Nyckeltal
energi och klimat – byggnader, transporter och utsläpp i kommuner och landsting.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 34

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen m.fl. Inbjudan till förankringskonferens ”Samling för social
hållbarhet, Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland” den 3 februari 2012 i
Göteborg.
2. Regionförbundet Uppsala län, Uppsala kommun m.fl. Inbjudan till ”Rikskonferensen
samverkan skola – arbetsliv” den 21-22 mars 2012 i Uppsala.
3. Stiftelsen Tryggare Sverige. Inbjudan till studieresa till New York 22-26 april för kommunalråd, kommunala säkerhetschefer och brottsförebyggande koordinatorer.
4. Västra Götalandsregionen, Västarvet. Inbjudan till invigningen av den nya basutställningen på Västergötlands museum ”Mellan is och eld – tolkningar av Västergötlands
forntid” den 21 januari klockan 13.00.
5. Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen m.fl. Inbjudan till kommunoch turistmässa vid Stora Trandansen vid Hornborgarsjön den 2-13 april 2012.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Ksau § 35

Upptaktsmöte inför budget 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har kallat samtliga nämnders presidier till arbetsutskottets
sammanträde för att diskutera förutsättningarna inför arbetet med budget 2012-2014. Avsikten med mötet är bl.a. att få en gemensam bild av de utmaningar som kommunen står
inför.
Vid mötet med nämndernas presidier diskuteras bl.a. följande områden och förutsättningar:
-

Ekonomiska ramar och inriktning
Budgetförutsättningar och omvärldsbevakning
Mål och vision

-

Demografisk utveckling
Besparingspaketet om 60 miljoner kronor

Underlag för beslut

Tidplan budgetupptakt 2012.
______________________________________________________

Förvaltningschef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Ksau § 36

KS 2011/0111

Uppföljning av internkontrollplan för 2011
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar uppföljningen av internkontrollplanen 2011
till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2011-04-07 en internkontrollplan för år 2011. Den interna kontrollen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att
säkerställa att kommunfullmäktiges fastställda mål uppfylls.
Kommunledningskontoret har, i samverkan med övriga förvaltningar, sammanställt en uppföljning av planen för att kontrollera hur verksamheterna arbetat efter de antagna mål, riktlinjer och rutiner som bedömdes viktigast att följa upp under år 2011 utifrån aspekterna väsentlighet och risk. Kommunchefens ledningsgrupp kommer att fortsätta följa upp de områden som enligt internkontrollplanen fungerat mindre bra.
Ekonomichef Maria Vaziri informerar om uppföljningen av internkontrollplanen 2011 på
sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri 201201-22, Uppföljning av internkontrollplan för 2011.
Uppföljning plan för intern kontroll 2011, Administrativa och redovisningskontroller både
inom kommunledningskontoret och kommunövergripande.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Förvaltningschef Maria Vaziri)

Justerandes signatur
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Ksau § 37

KS 2012/0024

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund

Kommunsekreteraren har upprättat en sammanställning över de uppdrag som kommunstyrelsens arbetsutskott har givit till kommunchefen och förvaltnings- och enhetschefer. Materialet beskriver om uppdraget är slutfört och återrapporterat eller om arbetet fortfarande
pågår. Redovisningen av uppdragen ska presenteras två gånger per år för arbetsutskottet.
En sammanställning över uppdragen presenterades senast på arbetsutskottets sammanträde
2011-05-25 och de uppdrag som då var genomförda avfördes ur dokumentet. Den aktuella
sammanställningen består därmed av arbetsutskottets uppdrag som inte var genomförda vid
senaste redovisningen samt de uppdrag som tillkommit efter senaste redovisningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 om Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i
Mariestads kommun. Då arbetsutskottet behandlade ärendet framhölls att kommunledningskontoret och övriga förvaltningar skulle prioritera kärnuppdraget samt arbetet med att genomföra ”åtgärdspaketet”. Mot bakgrund av arbetsutskottets ställningstagande föreslår kommunledningskontoret att följande beslut/uppdrag återkallas:
1. Ksau 2008-04-30 § 174
Uppdrag till utvecklingsenheten att genomföra en särskild lokaliseringsutredning avseende idrottsanläggningar i Mariestads tätort som en del i den fördjupade översiktsplanen.
2. Ksau 2008-04-30 § 177
Uppdrag till tekniska förvaltningen att slutföra diskussionerna med bostadsrättsföreningen om ett eventuellt övertagande av lokalhyresavtalet för aulan i f.d. Norra skolan
3. Ksau 2008-09-03 § 310
Uppdrag till tekniska förvaltningen att arbeta vidare med planerna för att anlägga parkeringsytor vid
Alhagen/polishuset samt att bygga ut parkeringsplatsen längs Östra Järnvägsgatan.
4. Ksau 2009-04-01 § 160 samt § 161
Uppdrag till tekniska förvaltningen att markera parkeringsrutorna på Gamla torget med metallplattor.
Uppdrag till tekniska förvaltningen att kontakta Vägverket för att få till stånd en separat gång- och
cykelbana längs Torsövägen mellan Hassle Säby och Torsö.
5. Ksau 2009-05-13 § 233
Uppdrag till kommunchefen 2009-05-13 Att genomföra en översyn av principerna för avskrivningstider vid investeringar i samband med hyreskontrakt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-02

Sida 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 37 (forts.)

6. Ksau 2009-08-19 § 294
Uppdrag till utvecklingsenheten att formulera ett uppdrag för att upprätta en plan som möjliggör byggande av ett bostadsområde i skogsområdet runt Mariestads sjukhus samt båtplatser i nära anslutning
till Sandvikenområdet.
7. Ksau 2010-04-28 § 177
Uppdrag till tekniska förvaltningen att utarbeta ett förfrågningsunderlag för ett längre arrende som innebär att arrendatorn köper anläggningstillgångarna (Ekuddens camping)
8. Ksau 2010-04-28 § 180
Uppdrag till utvecklingsenheten att undersöka möjligheten till extern medfinansiering från EU för delar av projektet (murgård i Gärdesparken)
9. Ksau 2010-05-19 § 213
Uppdrag till utvecklingsenheten att inleda förhandling om köp av fastigheterna Krontorp 1:16 om ca
11 659 kvm samt Krontorp 1:17 om ca 2 597 kvm.
10. Ksau 2010-08-20 § 323
Uppdrag till kommunchefen att utarbeta förslag till långsiktig lösning för de aktuella fastigheterna
(mellan ”gamla Ekudden” och Bäcken)
11. Ksau 2010-08-20 § 325
Uppdrag till kommunchefen att utreda omständigheterna kring tecknandet av hyresavtalet för kommunens hjälpmedelsförråd samt kring tecknandet av avtalet med Västra Götalandsregionen om en
gemensam hjälpmedelsverksamhet.
12. Ksau 2010-09-01 § 337
Arbetsutskottet överlämnar resultatet av medborgarundersökningen till kommunchefens ledningsgrupp
som ska återkomma med förslag på eventuella åtgärder.
13. Ksau 2011-03-16 § 109
Uppdrag till kommunchefen att utreda lokalbehovet för inomhusidrotterna i Mariestads kommun.
Uppdraget ska redovisas för arbetsutskottet under maj månad.
14. Ksau 2011-03-16 § 104
Uppdrag till utvecklingsenheten att träffa en överenskommelse med Brf Gamla Läroverket i Mariestad om fördelning av kostnaderna för arbetet.
15. Ksau 2011-03-30 § 132
Uppdrag till kommunchefen att genomföra en fördjupad analys av socialnämndens verksamhet inom följande områden: öppna insatser, kostnader per brukare inom hemtjänsten, chefer och chefsuppdrag, kvalitetssäkra den ekonomiska redovisningen samt handikappomsorgen.
16. Ksau 2011-04-06 § 146
Uppdrag till kommunchefen att utarbeta förslag till regelverk för kommunens upplåtelseavtal för fastigheter och mark.
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17. Ksau 2011-05-25 § 220
Uppdrag till kommunchefen att utreda möjligheterna att hyra Johannesbergsbadet från Korpen för att
bedriva simundervisning
18. Ksau 2011-09-14 § 309
Uppdrag till utvecklingsenheten att utarbeta ett förslag till ny/annan vegetation i Krontorpsrondellen
som anknyter till Mariestad som sjöstad.
Uppdrag till utvecklingsenheten att beräkna kostnaden för att dekorera Krontorpsrondellen med ett
antal sjömärken för att gestalta en farled samt en båt som är fylld med växter/blommor.
19. Ksau 2011-09-14 § 313
Uppdrag till tekniska förvaltningen att, i dialog med Bois Hockey, undersöka möjligheten att anpassa
ersättningen till föreningen med syfte att minska kommunens driftskostnader med anledning av byggnationen av nya omklädningsrum i ishallen.
20. Ksau 2011-09-28 § 330
Uppdrag till kommunchefen att utreda/klargöra förutsättningar för att införa alkolås i samband med
körning av kommunens fordon.
21. Ksau 2011-10-12 § 346
Uppdrag till kommunchefen att återrapportera de ekonomiska konsekvenserna av avvecklingen av hyresförhållandet (korvkiosken på torget) samt kostnaderna för rivning av korvkiosken och återställande
av marken.
22. Ksau 2011-10-12 § 351
Uppdrag till kommunchefen att upprätta en utvecklingsplan är kommunens målsättning med turismverksamheten tydliggörs.
23. Ksau 2011-10-12 § 352
Uppdrag till kommunchefen att upprätta en sammanställning över kommunens samtliga avtal.
24. Ksau 2011-10-12 § 344
Uppdrag till utvecklingsenheten att genomföra en fördjupad studie över vinkraftens eventuella påverkan
på stadsbilden och boendemiljön i närliggande områden.
25. Ksau 2011-10-26 § 359
Uppdrag till utvecklingsenheten att arbeta fram ett förslag till exploateringsavtal mellan Mariestads
kommun och berörda fastighetsägare (Backebolet 1:29 m.fl.) kring fördelning av vissa kostnader.
26. Ksau 2011-11-09 § 377
Uppdrag till utvecklingsenheten att, i samråd med kulturförvaltningen och stadsarkitekten, upplåta en
lämplig plats för att låta uppföra en staty på kommunal mark.
27. Ksau 2010-11-09 § 381
Uppdrag till tekniska förvaltningen att projektera ny bro över Tidan mellan Trädgårdens skola och
Gärdesparken.
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28. Ksau 2011-11-23 § 394
Uppdrag till utvecklingsenheten att, via den kommungemensamma arbetsgruppen för energistrategiska
frågor, ta fram förslag till handlingsplan energieffektiviseringsstrategins uppfyllande.
29. Ksau 2011-12-07 § 416
Uppdrag till utvecklingsenheten att utarbeta optionsavtal med ByggFast Utveckling AB samt Handelsbygg AB för utveckling av Hindsbergsområdet gällande handel.
Underlag för beslut

Sammanställning över uppdrag från Ksau 2011-12-31, inklusive förslag till återkallande av
beslut.
______________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Planeringschef Kristofer Svensson
T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Förvaltningschef Maria Vaziri
Administrative chefen Ola Blomberg
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KS 2011/0195

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle mot en
exportmogen destination - diagnos
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska delta i diagnosen för
att utreda om biosfärområdets förutsättningar att bli en exportmogen destination.
Kostnaden för diagnosen finansieras inom ramen för kommunledningskontorets budget,
ansvar 1051
Bakgrund

I den nationella strategin för svensk besöksnäring är målbilden att fördubbla besöksnäringen fram till år 2020. Det innebär bland annat att näringen då ska erbjuda 35 exportmogna
destinationer och omsätta 500 miljarder kronor.
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har i Skaraborgs turismstrategi utpekats
som ett av fyra fokusområden som skulle kunna bli exportmogna. De tre kommunerna Mariestad, Götene och Lidköping har gemensamt beslutat att ta ett första steg i den riktningen
genom att genomgå en så kallad diagnos tillsammans med Västsvenska Turistrådet och
Svensk Destinationsutveckling AB för att utreda om biosfärområdets förutsättningar att bli
en exportmogen destination.
I en diagnos deltar företag från besöksnäringen, politiker och tjänstemän från de tre kommunerna. Diagnosen innefattar bland annat en egenskapsinventering och en avstämning i
ett 12-punktsprogram som ska leda fram till en gemensam syn avseende affärsidé, vision,
målbild, varumärkesplattform och positionstema. Diagnosen ska även leda fram till en
gemensam syn på vilka attraktioner som ska bygga destinationen. Processen är framtagen av
Svensk Destinationsutveckling som även skrivit den Nationella Strategin för besöksnäringen
med fokus på tillväxt och lönsamhet.
Kostnad för diagnosen uppgår till 100 tkr varav Västsvenska Turistrådet finansierar 50 tkr
och de tre kommunerna står för resterande 50 tkr. För kommunerna tillkommer även konferensavgift per diagnosdeltagare.
Diagnosen äger rum 27-28 februari 2012. Plats och exakta tiderna är ännu inte fastställda.
Behandling på sammanträdet

Per Rosengren (V) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. turistchef Anna Söderman 2011-12-21, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle mot en exportmogen destination – diagnos.
Förhandsinbjudan! Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle mot en exportmogen
destination – diagnos med workshop 27-28 februari 2012
Powerpoint-presentation: ”Hur går ett arbete med företagsnätverk och diagnos till”.
______________________________________________________

T.f. turistchef Anna Söderman
Planeringschef Kristofer Svensson
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KS 2008/0052

Förslag till placering av servicebyggnader i inre hamnen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka alternativa placeringar av de planerade servicebyggnaderna, alternativt behålla befintliga byggnader i inre hamnen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-10-26 kommunledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett fotomontage över föreslagna placeringar av byggnader för hamnservice i inre hamnen. Avsikten är att servicebyggnaden ska inrymma toaletter, duschar, tvättutrymmen samt
sophantering.
Planarkitekten har utarbetat ett fotomontage av två alternativa placeringar på servicebyggnaden. I förslag ett placeras servicebyggnaden utmed Pirgatan, framför Länsstyrelsen, och i
förslag två placeras byggnaden i början av piren. Planarkitekten föreslår att arbetsutskottet
ska ge kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med förslag två.
Planeringschef Kristofer Svensson informerar om förslagen på arbetsutskottets sammanträde.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka
alternativa placeringar av de planerade servicebyggnaderna, alternativt behålla befintliga
byggnader i inre hamnen.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp Abrahamssons (M) yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2012-01-10, Fotomontage Inre hamnen,
Sjöstaden Mariestad.
______________________________________________________

Planarkitekt Maria Nilsson
Planeringschef Kristofer Svensson
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KS 2011/0366

Synpunkter på Turismstrategi Skaraborg handlingsplan 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget till Turismstrategi
Skaraborg handlingsplan 2012.
1. Stödjer planen arbetet på fältet i tillräcklig omfattning?
Planen är till stor hjälp både i det operativa arbetet med turismföretagen och i det långsiktiga strategiska turismarbetet. Det är även upp till varje kommun/turistorganisation att
arbeta och prioritera insatserna i planen. Det krävs kraftfulla satsningar på väl samordnad
destinationsutveckling i Skaraborg för att målen i Skaraborgs Turismstrategi ska nås.
2. Tillgodoses kommunernas inflytande på insatserna i planen genom föreslagen organisering?
Mariestads kommun är positivt till en organisationsmodell som klart signalerar att det
gemensamma arbetet utgår från Skaraborgs kommunalförbund, d.v.s. kommunerna.
Genom kommunens engagemang i det pågående pilotprojektet med destinationsutveckling i Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg har vi prövat organisationsmodellen som föreslås i handlingsplanen för Skaraborg. Våra erfarenheter av denna modell är
positiva.
Vi delar uppfattningen att det behövs en samordnare såväl som ett antal operativa destinationscoacher. De senares uppgift ska vara att stötta lokalt ansvariga i implementeringen av olika insatser och erbjudanden samt i användningen av olika verktyg, bland annat
genom de experter som finns på Västsvenska Turistrådet. Genom samverkan över
kommungränser och mellan turismföretag nås målet att fördubbla turismomsättningen
snabbare.
Mariestads kommun är beredd att avsätta resurser till rollen som destinationscoach för
Göta kanalområdet.
3. Generella synpunkter?
Det är viktigt att organisationsplanen för Skaraborg genomförs, i annat fall finns risk att
det fortsatta destinationsutvecklingsarbetet inte utvecklas i den riktning och takt som är
nödvändigt. En förutsättning för att lyckas med de uppsatta målen 2015, att dubblera turistomsättningen i Skaraborg, är att de goda relationerna med Västsvenska Turistrådet
upprätthålls.
Det upprättade förslaget till yttrande ska bifogas kommunstyrelsens synpunkter till Skaraborgs kommunalförbund.
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Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har ett samordnande ansvar för turism- och besöksnäringsutvecklingen inom Skaraborg. Till stöd för arbetet finns den antagna turismstrategin Destination Skaraborg. Kommunalförbundet har utarbetat ett förslag till strategi och handlingsplan för år 2012 som har remitterats till kommunerna för yttrande.
Förslaget bygger sammanfattat på att det ska skapas en ny organisation för samverkan och
samarbete i syfte att genomföra ambitionerna i turismstrategin. Kommunalförbundet har
sammanställt följande tre frågor som stöd för kommunernas diskussioner:
-

Stöder planer arbetet ”på fältet” i tillräcklig omfattning?

-

Tillgodoses kommunernas inflytande på insatserna i planen genom den organisering
som föreslås?

-

Vilka generella synpunkter har kommunen på arbetet med turismstrategin?

Handlingsplanen ska fastställas av kommunalförbundets styrelse den 9 mars 2012.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Turismstrategi Skaraborg handlingsplan 2012, Utkast version 2011-11-28/8.
Förslag till yttrande upprättat av planeringschef Kristofer Svensson, t.f. turistchef Anna Söderman samt Lotta Samuelsson, affärsutvecklare Göta kanal 2012-01-26, Yttrande över strategi och handlingsplan 2012 för Destination Skaraborg.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Skaraborgs kommunalförbund)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(T.f. turistchef Anna Söderman)
(Lotta Samuelsson affärsutvecklare Göta kanal)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-02

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 41

KS 2012/0023

Beslut om samråd, enkelt planförfarande:
Ändring av detaljplan för Västra skogen, Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplaneändring för Västra
skogen, Tranvägen, blir föremål för samråd enligt enkelt planförfarande.
Bakgrund

Utvecklingsenheten har utarbetat ett förslag till ändring av detaljplanen för Västra skogen,
Tranvägen. Syftet med denna ändring är att möjliggöra att parhus får uppföras inom planområdet. De föreslagna ändringarna innebär att:
-

Minsta tomtstorlek ändras från 900 kvm till 600 kvm.

-

Total byggnadsarea får högst uppgå till 28 procent av fastighetsarean, tidigare 25 procent.

-

Förbudet mot annan byggnation än friliggande villor upphävs.

-

Kravet om att entréer ska placeras mot lokalgatan upphävs.

Till nämnd ändring av detaljplan hör plankarta med bestämmelser samt plan- och genomförandebeskrivning från underliggande detaljplan.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2012-01-25, Beslut om samråd, enkelt
planförfarande: Ändring av detaljplan för Västra skogen, Mariestads kommun
______________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson
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Information: kommunens stöd till företagare/näringsidkare
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-01-05 att bjuda in näringslivsutvecklare
Mats Widhage till nästkommande sammanträde för att informera om kommunens arbete
med att stödja befintliga företagare och näringsidkare.
Näringslivsutvecklare Mats Widhage samt t.f. turistchef Anna Söderman informerar om
kommunens arbete med att stödja befintliga företagare och näringsidkare på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Näringslivsutvecklare Mats Widhage
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KS 2011/0331

Medborgarförslag om järnvägsövergång mellan stationshuset och
Bantorget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Mariestads kommun kommer dock att föra en fortsatt dialog med Trafikverket om utökad
möjlighet att korsa spårområdet i enlighet med medborgarförslaget då det skulle betyda
mycket för staden och stadskärnan om förslaget förverkligades.
Bakgrund

Arne Tengvall har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska anläggas en järnvägsövergång
för gående och cyklister mellan perrongen vid Mariestads järnvägsstation och Bantorget.
Medborgarförslaget överlämnades till utvecklingsenheten och tekniska förvaltningen för
beredning. Efter beredning föreslås att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget
med motiveringen att det saknas ekonomiska resurser för att bygga/anlägga en säker övergång från stationen till bantorget.
Trafikverket anser att en övergång liknande den i Stadsparken är osäker, inte minst med anledning av att den skulle korsa fem spår (två spår i Stadsparken). Vidare sker det rangering
(tågväxling) på platsen vilket medför svårigheter/risker vid en övergång.
Förslaget har funnits med vid tidigare diskussioner med Trafikverket och det kommer återigen att utredas i samband med att Trafikverket ska genomföra en funktionsutredning av
Mariestads station. Då det skulle betyda mycket för staden och stadskärnan fortsätter kommunen att arbeta för att förverkliga förslaget.
Att bygga en planskild övergång som i Skövde eller en planskild undergång som i Töreboda
är säkra alternativ. Detta medför dock höga kostnader varför kommunen i dagsläget inte
kan genomföra dessa alternativ.
Underlag för beslut

Medborgarförslag av Arne Tengvall om att det ska anläggas en järnvägsövergång för gående
och cyklister mellan perrongen vid Mariestads järnvägsstation och Bantorget.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, planarkitekt Hanna Asp samt gatuchef Matz Hasselbom 2012-01-11, Svar på medborgarförslag: Järnvägsövergång stationen
– Bantorget.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Arne Tengvall)
(Planeringschef Kristofer Svensson, planarkitekt Hanna Asp)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
Justerandes signatur
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KS 2012/0001

Upprustning av lägenheter på Verkstadsgatan 4 för
socialförvaltningens verksamhet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att rusta upp lägenheten på plan 2 i fastigheten
Furan 1:7 med adress Verkstadsgatan 4 till en kostnad av maximal 60 tkr.
Socialförvaltningen hyr lägenheten av tekniska förvaltningen och ges möjlighet att hyra ut
lägenheten i andra hand utan besittningsskydd. Hyreskostnaden uppgår till bashyra inklusive
avbetalning av upprustningskostnad under ett halvår och därefter enbart bashyra.
Bakgrund.
Mariestads kommun äger en fastighet på Verkstadsgatan 4 med två lägenheter varav en är
uthyrd. Byggnaden är i dåligt skick och borde rivas. Socialförvaltningen har behov av lägenheter för att flytta ut hyresgäster från gruppboende på Krontorpsvägen 17. Vid utflyttning
skapas utrymme för att flytta hem vårdtagare som är placerade i externa behandlingshem.
Detta skulle minska kommunens kostnader med avsevärda belopp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-01-05 kommunchefen i uppdrag kostnadsberäkna en upprustning av lägenheterna i fastigheten på Verkstadsgatan 4.
Tekniska förvaltningen och socialförvaltningen tagit fram ett förslag till boende för en person genom upprustning av en lägenhet i fastigheten. Fastigheten är en rivningsfastighet vilket innebär att omfattningen av upprustningen bör begränsas och att även boendet får ses
som en kortsiktig lösning i avvaktan på en mer permanent lösning.
Kostnaden för den föreslagna ombyggnaden uppgår till maximalt 60 tkr. Förslag till avtal
innebär att Socialförvaltningen återbetalar upprustningen under en sexmånadersperiod. Lägenheten hyrs ut till Socialkontoret som ges möjlighet att hyra ut lägenheten i andra hand.
Bashyran bestäms till 3 000 kr/månad.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att fastigheten Furan 1:7 med adress Verkstadsgatan 4 ska
rivas då den är i mycket dåligt skick.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av byggnadschef Leif Andersson samt t.f. socialchef Elisabeth Olsson
2012-01-24, Verkstadsgatan 4. Upprustning av lägenhet för Socialförvaltningens verksamhet.
______________________________________________________

T.f. socialchef Elisabeth Olsson
Kommunchef Lars Arvidsson
Byggnadschef Leif Andersson
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KS 2011/0356

Earth Hour 2012
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återta beslut § 436/2011 att Mariestads
kommun inte ska delta i Earth Hour 2012.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska delta i manifestationen ”Earth Hour” genom att släcka ned stadshuset.
3. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att meddela Mariehus att de ska släcka
ned Stadshuset den 31 mars mellan klockan 20.30 och 21.30.
Bakgrund

Den globala manifestationen ”Earth Hour” infaller lördagen den 31 mars 2012 mellan
klockan 20.30 och 21.30. Vid manifestationen under innevarande år deltog 70 procent av
Sveriges kommuner samt 5 000 städer i 135 länder. Mariestads kommun har deltagit i manifestationen under ett flertal år.
Avsikten med Earth Hour är att väcka uppmärksamhet kring miljö- och klimatfrågor snarare än att spara el. I samband med arrangemanget finns möjlighet att kommunicera det miljöoch klimatarbete som bedrivs i kommunen.
Töreboda och Gullspångs kommuner har beslutat att delta i manifestationen vilket möjliggör ett samarbete mellan MTG-kommunerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-12-21 att Mariestads kommun inte ska delta i Earth Hour 2012.
Kommunalrådet föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott återtar beslutet (§ 436/2011)
och att Mariestads kommun ska delta i manifestationen ”Earth Hour” genom att släcka ned
stadshuset.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottets tidigare beslut § 436/2011 kvarstår.
Christer Dalvik (MAP) yrkar att:


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återta beslut § 436/2011 att Mariestads
kommun inte ska delta i Earth Hour 2012.



Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska delta i manifestationen ”Earth Hour” genom att släcka ned stadshuset.
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Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att meddela Mariehus att de ska släcka
ned Stadshuset den 31 mars mellan klockan 20.30 och 21.30.

Rune Skogsberg (C) tillstyrker Christer Dalviks (MAP) yrkande.
Ordförande Jens Söder (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt Christer Dalviks (MAP) förslag till beslut
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol
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Aktuell information & rapporter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organisationsutredning

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om att det finns ett stort antal vakanta chefstjänster i kommunen. Kommunchefen informerar även om olika idéer/tankar på eventuella
framtida förändringar inom kommunens förvaltningsstruktur.
______________________________________________________

Ridskolan vid Brunnsberg

Administrative chefen informerade om att Mariestads Ridklubb har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd för att även fortsättningsvis kunna bedriva ridskoleverksamhet.
Ärendet kommer att beredas av kommunchefen.
______________________________________________________

E20 utredning

Planeringschef Kristofer Svensson informerade kortfattat om det pågående arbetet med en
förstudie av en utbyggnad av E20 i Västra Götaland.
______________________________________________________

Kinnekullebanan

Planeringschef Kristofer Svensson informerade kortfattat om bakgrunden till den senaste
tidens diskussioner om Kinnekullebanans brister och eventuella utveckling.
______________________________________________________

Österåsens skola – ombyggnad till förskola

Byggnadschef Leif Andersson informerade om att tekniska förvaltningen, på uppdrag av
kommunstyrelsen, har genomfört en anbudsförfrågan avseende ombyggnad av Österåsens
skola till förskola.
Förslaget innebär att sex nya förskoleavdelningar tillskapas varav en avdelning för barn med
särskilda behov som för närvarande finns på Hasselbackens förskola. I skollokalutredningen
bedömdes att ytan som skulle byggas om uppgick till 1 650 m2. Den nu föreslagna ombyggnaden omfattar 1 970 m2.
Den totala ombyggnadskostnaden beräknas uppgå till 25 000 tkr. I skollokalutredningen
bedömdes att kostnaden för ombyggnaden skulle uppgå till 14 000 tkr. Byggnadschefen informerade arbetsutskottet vilka kostnadsökningar som tillkommit.
______________________________________________________
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______________________________________________________

Bokslut 2011 för kommunstyrelsens verksamhet

Ekonom Jonas Eriksson informerar om bokslut 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bokslutet visat att kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott om 3 232 tkr.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Christer Dalvik (MAP) informerade från sammanträde med direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2012-02-02. Vid mötet meddelades att räddningschefen kommer att gå
i pension vid midsommar 2011. Vid sammanträdet diskuterades även räddningstjänstens
budget/ kostnader för innevarande år och för år 2013.
______________________________________________________

Kommunalförbundet – Gymnasium Skaraborg

Johan Abrahamsson (M) lyfte ett antal frågor avseende kommunalförbundet och Gymnasium Skaraborg för diskussion på sammanträdet.
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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