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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 47

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sveriges Kommuner och Landsting. Inriktningsdokument för åren 2012-2016 samt
verksamhetsplan och budget för år 2012.
2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen m.fl. Biogasutveckling i
Skaraborg, informationsskriften ”Från gödsel till gas”
3. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Information om att länsstyrelserna skärper och
utvecklar sin alkohol och tobakstillsyn.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Kommunakuten. Inbjudan till kursen ”Hur ska vi stoppa vårdskandalerna?, metoder
för att säkerställa kvalitet i upphandlad vård och omsorg” den 11 april 2012 i Stockholm.
2. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till fyra temadagar om ensamkommande
flyktingbarn den 16 mars, 16 maj, 26 september samt 21 november 2012 i Göteborg.
3. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till seminariet ”Jag lever med en hemlighet” om barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller våld den
13 februari 2012 i Göteborg.
4. Kommunstyrelsens ordförande i Skövde och Lidköping. Inbjudan till ”Skaraborgs
framtid vår gemensamma utmaning” den 24 februari 2012 på Lundsbrunns kurort. Arbetsutskottet beslutar att Christer Dalvik (MAP), Johan Abrahamsson (M) samt kommunchefen alternativt planeringschefen ska delta på konferensen.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Information: Det ”nya” kommunledningskontoret
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner inriktningen på kommunledningskontorets förtydligade uppdrag och mål.
Bakgrund

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning med uppgift att bistå nämnden
i dess arbete. Kommunledningskontorets uppdrag har tidigare varit otydligt och verksamheten inom förvaltningen har av många betraktats som service- och stödfunktioner till de övriga förvaltningarna. Förvaltningens uppdrag att arbeta kommunövergripande för att leda,
samordna och utveckla de interna processerna har därmed varit delvis åsidosatt.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-16 att fastställa kommunchefens nya roll och uppdrag.
Beslutet innebar bl.a. att kommunchefen inte längre har det operativa ledningsansvaret för
kommunledningskontoret. Som en konsekvens av detta har kommunchefen tillsatt Maria
Vaziri som förvaltningschef över kommunledningskontoret.
En prioriterad uppgift för den nya förvaltningschefen har varit att förtydliga kommunledningskontorets uppdrag vilket bl.a. innefattar att arbeta kommunövergripande för att styra/leda, samordna och utveckla de interna processerna. Som ett led i detta arbete har förvaltningschefen organiserat om verksamheterna inom förvaltningen för att optimera möjligheterna att utföra detta uppdrag. Vidare har ledningsgruppen för kommunledningskontoret
utarbetat en verksamhetsplan. Syftet med verksamhetsplanen är att förtydliga kommunledningskontorets uppdrag och mål för år 2012.
Förvaltningschef Maria Vaziri samt planeringschef Kristofer Svensson informerar om det
”nya” kommunledningskontoret på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Arbetsmaterial: Verksamhetsplan 2012 för kommunledningskontoret.
______________________________________________________

Förvaltningschef Maria Vaziri
Planeringschef Kristofer Svensson
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KS 2012/0024

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återkalla de beslut som föreslagits av kommunledningskontoret.
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.
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6. 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)
7. Ksau 2010-04-28 § 180
Uppdrag till utvecklingsenheten att undersöka möjligheten till extern medfinansiering från EU för delar av projektet (murgård i Gärdesparken)
8. 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.
9. Ksau 2010-08-20 § 323
Uppdrag till kommunchefen att utarbeta förslag till långsiktig lösning för de aktuella fastigheterna
(mellan ”gamla Ekudden” och Bäcken)
10. 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.
11. Ksau 2010-09-01 § 337
Arbetsutskottet överlämnar resultatet av medborgarundersökningen till kommunchefens ledningsgrupp
som ska återkomma med förslag på eventuella åtgärder.
12. Ksau 2011-03-16 § 109
Uppdrag till kommunchefen att utreda lokalbehovet för inomhusidrotterna i Mariestads kommun.
Uppdraget ska redovisas för arbetsutskottet under maj månad.
13. Ksau 2011-03-16 § 104
Uppdrag till utvecklingsenheten att träffa en överenskommelse med Brf Gamla Läroverket i Mariestad om fördelning av kostnaderna för arbetet.
14. 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.
15. Ksau 2011-05-25 § 220
Uppdrag till kommunchefen att utreda möjligheterna att hyra Johannesbergsbadet från Korpen för att
bedriva simundervisning
16. Ksau 2011-09-14 § 309
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.
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17. 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.
18. Ksau 2011-09-28 § 330
Uppdrag till kommunchefen att utreda/klargöra förutsättningar för att införa alkolås i samband med
körning av kommunens fordon.
19. 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.
20. Ksau 2011-10-12 § 351
Uppdrag till kommunchefen att upprätta en utvecklingsplan är kommunens målsättning med turismverksamheten tydliggörs.
21. Ksau 2011-10-12 § 344
Uppdrag till utvecklingsenheten att genomföra en fördjupad studie över vinkraftens eventuella påverkan
på stadsbilden och boendemiljön i närliggande områden.
22. 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.
23. 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.
24. Ksau 2010-11-09 § 381
Uppdrag till tekniska förvaltningen att projektera ny bro över Tidan mellan Trädgårdens skola och
Gärdesparken.
25. Ksau 2011-11-23 § 394
Uppdrag till utvecklingsenheten att, via den kommungemensamma arbetsgruppen för energistrategiska
frågor, ta fram förslag till handlingsplan energieffektiviseringsstrategins uppfyllande.
26. Ksau 2011-12-07 § 416
Uppdrag till utvecklingsenheten att utarbeta optionsavtal med ByggFast Utveckling AB samt Handelsbygg AB för utveckling av Hindsbergsområdet gällande handel.
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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 2011/0250

Beslut om igångsättning samt godkännande av avtal för ny bollhall
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget yttrande. Ärendet ska kompletteras med ett förslag till kommunal borgen innan behandlingen i kommunstyrelsen. Ärendet ska behandlas vid ett extra sammanträde den 27 februari klockan 17.00 i sammanträdesrum Torsö.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att redovisa förutsättningarna för en
kommunal finansiering av investeringen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-11-23 att inleda projektering för upprättande av förfrågningsunderlag för att bygga två kombihallar. Arbetsutskottet gav även
kommunchefen i uppdrag att upprätta ett borgensavtal samt ett drift- och skötselavtal med
IBK Lockeruds hallbolag.
Tekniska förvaltningen och IBK Lockerud har upprättat ett förfrågningsunderlag för byggande av en bollhall med två planer med planmått 20 x 40 m samt 8 omklädningsrum i anslutning till Vadsbohallen/Tunahallen. Anbud har inhämtats enligt LOU, Lagen om offentlig
upphandling. Tre anbud har inkommit och redovisas i bilaga.
Avsikten är att IBK Lockerud bildar ett Hallbolag som blir beställare och byggherre för byggande av bollhallen. Hallbolaget blir således ägare av byggnaden under en period som förslagsvis uppgår till tio år. Efter färdigställandet ska hallbolaget ansvara för skötsel och tillsyn
av nuvarande Vadsbohall och den nya bollhallen. I skötsel och tillsyn ingår vaktmästeriarbete, städning, öppning, stängning, m.m. Hallbolaget har rätt att namnge hallarna och därmed
få sponsorintäkter samt bedriva cafeteriaverksamhet.
IBK Lockerud har erbjudit sig att bygga den nya bollhallen för 20 miljoner kronor, inklusive
anslutningskostnader för el, vatten och värme, markanläggningskostnader till de nya hallarna,
byggherrekostnader samt oförutsedda kostnader. Inkomna anbud omfattar även energisparåtgärder samt brandsäkerhetsförbättrande åtgärder i befintlig Vadsbohall. Kostnaden för
dessa åtgärder innebär att den totala projektkostnaden uppgår till 22,5 miljoner kronor. Merkostnaden finansieras genom samtidigt utförda energisparåtgärder. En förutsättning för finansieringen är att kommunstyrelsen beviljar hallbolaget kommunal borgen.
Tekniska förvaltningen har beskrivit och analyserat finansiering, nuvarande driftskostnad
för Vadsbohallen och nya driftskostnader som en följd av den nya bollhallen. Som en effekt
av klubbens åtagande vad gäller skötsel och tillsyn av hallarna har den ökade driftskostnaden kunnat begränsas till 1 miljoner kronor/år (när Vänershofshallen har rivits).
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Nedan följer en sammanfattning av projektet:
-

-

IBK Lockerud bildar ett hallbolag som lånar pengar och bygger bollhallen. Bollhallen
ägs av Hallbolaget i minst tio år.
I samband med byggande av ny bollhall genomförs energisparåtgärder samt brandsäkerhetsåtgärder som innebär ny ventilation samt ny styr- och reglerutrustning i Vadsbohallen.
Hallbolaget ansvarar för skötsel och tillsyn av Vadsbohallen och den nya hallen.
Kommunen ansvarar för och bekostar kapitalkostnader, underhåll, el, värme och vatten.
Vadsbogymnasiet betalar oförändrad internhyra för sin idrottsverksamhet i Vadsbohallen och bollhallen.
Kommunens vaktmästare och lokalvårdare omplaceras till annan verksamhet.
Kommunen river Vänershofshallen och bygger parkeringsplatser. Bokförda värdet direktavskrivs. Rivningskostnaden och övriga återställningskostnader är ej finansierade i
nuvarande budget.
Tekniska förvaltningens ramar utökas med 1000 tkr budget 2013 och framåt.
Tekniska förvaltningens ramar utökas med 440 tkr i budget 2013 och intill dess Vänershofshallen är riven.

Tekniska förvaltningen lämnat följande förslag till beslut i kommunstyrelsen
-

-

Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal (bilaga 1) avseende ”Överenskommelse
om byggande av ny bollhall vid Vadsbohallen”
Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal (bilaga 2) avseende ”Överenskommelse
om nyttjanderätt och skötsel av ny bollhall samt befintlig Vadsbohall”.
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag (ingår i bilaga 1) till drift- och finansieringsbudget.
Kommunstyrelsen anslår 1,0 mnkr i Tekniska förvaltningens driftbudget 2013 och
framåt samt 0,44 mnkr i driftbudget 2013 fram till rivning av Vänershofshallen verkställts.
Förhandling enligt MBL avseende förändrad verksamhet/övertalighet ska genomföras.

Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande samt att ärendet ska kompletteras med ett förslag till kommunal borgen innan behandlingen i kommunstyrelsen.
Abrahamsson (M) yrkar vidare att arbetsutskottet ska ge kommunchefen i uppdrag att redovisa förutsättningarna för en kommunal finansiering av investeringen.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp Abrahamssons (M) yrkanden för beslut och
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av byggnadschef Leif Andersson 2012-02-03, Ny bollhall, beslut om
igångsättningstillstånd samt godkännande av avtal.
Förslag till Överenskommelse om byggande av ny bollhall vid Vadsbohallen
Förslag till Överenskommelse om nyttjanderätt och skötsel av ny bollhall samt befintlig
Vadsbohall.
Ekonomisk redovisning för byggande av ny bollhall vid Vadsbohallen
Planritningar över ny bollhall
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Byggnadschef Leif Andersson)
(Ekonom Jonas Eriksson)
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KS 2012/0034

Fråga om att disponera del av Mariaskolan för Projektet Mexiko
möter Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att del av Mariaskolan, motsvarande ca 100 m2,
får disponeras som tillfälliga lokaler för projekt Mexico möter Skaraborg. Upplåtelsen är
kostnadsfri och gäller till 2012-06-30.
Bakgrund.

Kommunerna Götene, Lidköping, Mariestad och Skövde ska fram till midsommar 2012
bjuda in mexikanska konstnärer för att tillsammans med ungdomar och unga svenska
konstnärer skapa konstverk i muralmåleri i det offentliga rummet. Projektet sker i samverkan mellan kommunerna, privata aktörer, Västra Götalandsregionen samt regionen Querétaro i Mexiko.
Genom att förankra måleriet i det muntliga berättandet ska samtalet om den lokala orten/platsen och dess identitet och framtid fördjupas. Projektet har ett starkt barn- och ungdomsperspektiv. Konsten ska användas som verktyg för att stärka samarbetet mellan olika
kommuner i Västra Götaland, parallellt med att varje ort ges utrymme att arbeta utifrån sina
egna förutsättningar. Mariestad kommer att fokusera på att skapa ett nätverk mellan olika
aktörer och organisationer i kommunen.
För att skapa de bästa förutsättningarna för projektet är det idealiskt med ett projektrum/hemrum där olika målgrupper kan mötas och arbeta. Mariaskolan står för närvarande
tom och fastigheten kommer eventuellt att säljas. Byggnadschefen och kulturchefen bedömer att det inte är aktuellt med någon försäljning under första halvåret 2012.
De anser därför att det vore idealiskt om projektet Mexiko möter Skaraborg kunde få
disponera del av Mariaskolan motsvarande ca 100 m2.
Projektet avslutas vid midsommar 2012 och därefter kommer lokalerna att tömmas.
Vid val av vilken del som ska nyttjas kommer, förutom verksamhetslämplighet, även avskiljbarhet att prioriteras för att möjliggöra temperaturreglering mot icke nyttjade delar.
Behandling på arbetsutskottet

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

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson samt byggnadschef Leif Andersson
2012-01-19, Förfrågan om disponering av del av Mariaskolan för lokaler för projektet Mexiko möter Skaraborg.
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Byggnadschef Leif Andersson
Kulturchef Maria Henriksson
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KS 2012/0035

Verksamhetsplan 2012 för energi- och klimatrådgivning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen 2012 för energi- och klimatrådgivningen i
Mariestads kommun.
Bakgrund

Från och med verksamhetsåret 2009 är det krav från energimyndigheten att kommunerna
formellt godkänner upprättade verksamhetsplaner för energi- och klimatrådgivningen.
Energi- och klimatrådgivningen i Mariestad har upprättad ett förslag till verksamhetsplan
för år 2012.
Underlag för beslut

Förslag till verksamhetsplan 2012 för energi- och klimatrådgivningen i Mariestad.
Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol 2012-01-27, Verksamhetsplan 2012 för energi- och klimatrådgivning i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-16

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 54

KS 2010/0144

Motion om bostadsförsörjningsprogram
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, med utgångspunkt från arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort, utarbeta ett förslag till bostadsförsörjningsprogram.
Bakgrund

Magnus Landgren (KD), Sven-Inge Eriksson (KD) samt Margit Fernmo (KD) framhåller i
en gemensam motion att Mariestads kommun behöver riktlinjer för bostadsförsörjningen
och föreslår därför att ett bostadsförsörjningsprogram ska utarbetas.
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns krav på att kommuner ska upprätta aktuella bostadsförsörjningsprogram. Under år 2012 och sannolikt även under del av år 2013
ska ny Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort utarbetas. Under innevarande mandatperiod behöver även den kommunomfattande översiktsplanen revideras. Utvecklingsenheten bedömer att det är lämpligt att knyta ett arbete med bostadsförsörjningsprogram till dessa viktiga och strategiska planeringsprocesser.
Behandling på sammanträdet

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

Motion inlämnad av Magnus Landgren (KD), Sven-Inge Eriksson (KD) samt Margit Fernmo (KD) 2010-05-31, ”Riktlinjer för bostadsplanering”.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-01-25, Motion om bostadsförsörjningsprogram
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Magnus Landgren)
(Sven-Inge Eriksson )
(Margit Fernmo)
(Planeringschef Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-16
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 55

KS 2011/0176

”Förbuskning” av strandpromenaden mellan folkparken och
Strandgården
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara skrivelsen från Byalaget Snuggen med
omnejd med stadsträdgårdsmästarens och gatuchefens skrivelse, inklusive röjningsplan för
området.
Bakgrund

Byalaget Snuggen med omnejd har inkommit med en skrivelse i vilken de protesterar mot
vad de uppfattar som en ”förbuskning” av strandpromenaden mellan folkparken och
Strandgården. Byalaget framhåller att de, med kommunens tillstånd, genom åren har städat
och vårdat området.
Byalaget skriver vidare att stadsträdgårdsmästaren har förbjudit byalaget att utföra röjning
av sly på grund av att detta är kommunens uppgift. Byalaget är dock tveksamma till att
kommunen kommer att utföra denna uppgift innan området är helt ”förbuskat”. Byalaget är
därför beredda att fortsätta vårda området i samverkan med kommunen om så önskas och
under ledning av parkförvaltningen.
Stadsträdgårdsmästare Anders R. Dagsberg samt gatuchef Matz Hasselbom har lämnat ett
yttrande över skrivelsen. I yttrandet framhåller de att kommunen ansvarar för grönområden
och stränder samt att detta görs i ett helhetsperspektiv och enligt planer. Omloppstiderna
för olika insatser bestäms utifrån behov och resurser. Målet är en attraktiv grönmiljö med
vackra planteringar och välbesökta parker som är tillgänglig för alla.
Som svar på remissen nämns det finns en plan för röjningen av strandkanten. Att det kan
dröja mellan intervallerna beror på arbetsplanering och oförutsedda arbetsuppgifter samt på
personalbrist. Strandvägen är ju bara en del av hela Mariestads Kommuns grönområdesbestånd och parkarbetare har mycket de ska hinna med.
Stadsträdgårdsmästaren och gatuchefen framhåller vidare att det under september/oktober
utfördes en röjning enligt planen samt att en del träd och buskar har lämnats. Om all vegetation tas bort så ser man, så att säga, inte sjön för allt vatten. Viss vegetation skapar inramning och rumsbildning, vilket är viktigt i strandnära lägen. Detta är en dynamisk process där
träd och buskar kan tillåtas växa upp och gallras på lite olika ställen.
Underlag för beslut

Skrivelse från Byalaget Snuggen med omnejd 2011-05-24, Till Kommunstyrelsen i Mariestads kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-16
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 55 (forts.)

Skrivelse upprättad av stadsträdgårdsmästare Anders R. Dagsberg samt gatuchef Matz Hasselbom 2012-01-18, Remissvar: Angående problem med förbuskning utmed stranden längs
Strandvägen.
Plan för röjning av strandkanten mellan Karlsholme och Snuggennäset.
______________________________________________________

Byalaget Snuggen med omnejd
Stadsträdgårdsmästare Anders R. Dagsberg
Gatuchef Matz Hasselbom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-16

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 56

KS 2012/0036

Begäran om undantag från kommunens regler för miljödiesel i
kommunens fordon
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tekniska förvaltningen undantag från ”Regler för
resor och transporter”. Undantaget innebär att förvaltningen tillåts att använda miljödiesel i
kommunens arbetsfordon.
Bakgrund

Tekniska förvaltningen har under ett antal år använt syntetbränsle i kommunens arbetsfordon. Under år 2011 skedde dock en återgång till miljödiesel och syftet med att byta drivmedel var att minska utgifterna. I kommunens ”Regler för resor och transporter”, som antogs
2011, framgår att dieselbilar ska tankas med syntetdiesel. Det innebär att det av kommunfullmäktige beslutade dokumentet för närvarande inte efterlevs. Tekniska förvaltningen
framhåller att det inte finns någon entydig uppgift om vilken av de båda bränslesorterna
som är mest miljövänlig. Båda typerna av bränslen är petroleumbaserade.
Inom MTG förbrukas årligen cirka 150 000 liter fordonsbränsle. Syntetbränsle är för närvarande 2,45 kr dyrare per liter än dieselbränsle vilket innebär en ökad kostnad om drygt 350
000 kr per år. Mot bakgrund av det ovan beskrivna önskar Tekniska förvaltningen fortsätta
med miljödiesel eftersom det inte bedöms som ekonomiskt försvarbart att gå tillbaka.
Tekniska nämnden beslutade 2011-12-20 att vidhålla tidigare beslut som innebär en besparing om 300 tkr genom att byta från syntetbränsle till dieselbränsle.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2011-12-20 § 186, Fördelning av budget 2012, Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av Gatuchef Matz Hasselbom 2012-02-02, Användning av miljödiesel i
kommunens fordon.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Tekniska nämnden)
(Gatuchef Matz Hasselbom)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-16
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 57

KS 2011/0365

Ansökan om bidrag från Korpen i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från Korpen i Mariestad om bidrag för att bedriva ett ungdomsprojekt med syfte att erbjuda motionsaktiviteter för ungdomar i åldrarna
16-20 år.
Bakgrund

Korpen i Mariestad har inkommit med en ansökan om bidrag för att starta och driva ett
ungdomsprojekt som ska erbjuda ungdomar i åldern 16-20 år olika motionsaktiviteter. Syftet är att etablera mötesplatser med friskvård och gemenskap i centrum samt skapa ett forum för de ungdomar som inte söker sig naturligt till idrotten idag och ge dem möjlighet att
få prova på olika motionsformer.
Målet med projektet är att aktivera minst 50 ungdomar i åldersgruppen 16-20 år samt att
rekrytera och utbilda minst två nya ledare inom åldersgruppen 16-25 år. Kostnaden för projektet som löper under två år uppgår till totalt 525 tkr. Ansökan till Mariestads kommun
uppgår till 500 tkr.
Korpen har ett årligt kommunalt bidrag om 150 tkr. Bidraget utgör Mariestads kommuns
totala bidragsstöd till Korpen Mariestad. Som grund för avtalet ligger kommunens uttalade
policy att bidrag till idrottsföreningar ska prioritera barn och ungdomsverksamhet.
Fritidschefen framhåller i ett yttrande över ansökan att det från och med år 2012 inte finns
några bidragsmedelmedel i budgeten för föreningsbidrag utöver det som är normerat enligt
beslutad fördelningsmodell. Fritidschefen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att
avslå ansökan.
Folkhälsoplaneraren konstaterar i ett yttrande över ansökan att folkhälsorådet inte har möjlighet att avsätta medel till projektet då det ansökta beloppet överstiger rådets budget. Folkhälsoplaneraren framhåller dock att folkhälsorådet skulle kunna medfinansiera ett projekt
där skolan är projektägare, det förutsätter dock att det finns fler finansiärer till projektet.
Underlag för beslut

Ansökan om bidrag från Korpen i Mariestad 2011-12-21, Förslag till ungdomsprojekt i Mariestad, från våren 2012 – dec 2013.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2012-01-12, Korpen, Mariestad. Ansökan
om bidrag för ungdomsprojekt.
Skrivelse upprättad av folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2012-02-06, Yttrande angående
Korpen i Mariestads ansökan om medel för ungdomsprojekt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 57 (forts.)
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Korpen Mariestad)
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 58

KS 2012/0025

Ansökan om ekonomiskt bidrag från Mariestads Ridklubb
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan från Mariestads Ridklubb
om ekonomiskt stöd.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att kontakta Mariestads
ridklubb för att diskutera alternativa lösningar för ridskolan.
Bakgrund

Mariestads Ridklubb, genom ordförande Jan Mattsson, har inkommit med en ansökan om
ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta driva ridskolan på Brunnsberg.
Klubben har under senare år genomfört en organisationsförändring för att komma tillrätta
med en svag ekonomi. Vid årets bokslut har ridskolan ett underskott om 470 tkr. Underskottet täcks av övrig klubbverksamhet, t.ex. tävlingar, kiosk och privatstall. Detta i sin tur
innebär, enligt ridklubben, att tävlingsverksamheten blir lidande då investeringar i hindermaterial och annan teknisk utrustning får skjutas på framtiden.
Mot bakgrund av årliga underskott för ridskolan ser ridklubben som enda möjlighet att lägga ned ridskoleverksamheten samt att sälja hästar och utrustning för att få ordning på ekonomin. Ridklubben framhåller dock att verksamheten kan räddas genom ekonomiskt stöd
från kommunen. Ridklubben föreslår därför att Mariestads kommun ska anställa/ta över
ridklubbens fastighetsskötare på heltid samt ger bidrag för att anställa fritidsledare i stallet.
Enligt Ridklubben skulle detta stöd innebära att de kan driva ridskolan vidare och balansera
verksamhetens kostnader och intäkter.
Under de tre senaste åren har klubben erhållit 130 tkr i särskilt inventarie-/investeringsbidrag
utöver föreningens verksamhets- och anläggningsbidrag. Mariestads ridklubb erhöll följande
kommunala bidrag 2011:
-

Anläggningsbidrag

129 960 kr.

-

Verksamhetsbidrag

21 200 kr.

-

Inventarie-/investeringsbidrag 35 000 kr.

Utöver detta har fastighetsavdelningen en årlig kostnad för Brunnsberg om ca 550 tkr.
Kostnaden kan variera över åren beroende på vilka underhållsinsatser som utförts. Kostnaden kan, utöver underhållsarbete, i huvudsak härledas till kapitalkostnader och elförbrukning/uppvärmning.
Som ett resultat av kommunens långsiktiga besparingspaket har kommunen inte längre avsatt några medel till idrottsföreningar utöver det som är normerat enligt beslutad fördelningsmodell. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar att avslå ansökan från Mariestads Ridklubb om ekonomiskt stöd.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-16
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 58 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse från ordföranden i Mariestads Ridklubb Jan Mattsson 2012-01-30, PM
ang. Ridskolan vid Mariestads Ridklubb.
Redovisning av ridskolans ekonomi.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström samt administrative chefen Ola Blomberg
2012-02-03, Ansökan om ekonomiskt bidrag från Mariestads Ridklubb.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mariestads Ridklubb
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-02-16
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 59

KS 2007/0191

Österåsens skola – ombyggnad till förskola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget yttrande. Ärendet ska behandlas vid ett extra sammanträde den 27 februari klockan
17.00 i sammanträdesrum Torsö.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-02-02 informerade byggnadschef Leif Andersson
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
från år 2008 bedömdes att kostnaden för ombyggnaden skulle uppgå till 14 000 tkr.
Vid sammanträdet (2012-02-02) gav arbetsutskottet kommunchefen i uppdrag att, om möjligt, anpassa ombyggnaden till de medel som finns avsatta i budget.
Byggnadschef Leif Andersson, förskolechef Anna-Karin Yséus samt kommunchef Lars Arvidsson återrapporterar uppdraget på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av byggnadschef Leif Andersson 2012-01-31, Österåsens skola - Ombyggnad till förskola.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Byggnadschef Leif Andersson)
(Förskolechef Anna-Karin Yséus)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-02-16

Anslagsdatum

2012-02-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-03-12
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

