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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Övriga deltagande

Janne Jansson
Sture Pettersson
Evert Eklind
Stellan Kronberg
Lars Arvidsson
Maria Vaziri
Katarina Lindberg
Kristofer Svensson
Lotta Hjoberg
Åke Lindström
Lars Sylvén
Maria Henriksson
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Jonas Eriksson
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John Fransson
Ola Blomberg

Justerandes signatur

(S)
(S)
(MAP)
(M)

Vice ordförande socialnämnden § 221, § 223
Vice ordförande barn- och utbildningsnämnden § 221
2: e vice ordförande tekniska nämnden § 221
2: e vice ordförande miljö- och byggnadsnämnden § 221
Kommunchef
Chef sektor ledning § 221, § 223
Chef sektor utbildning § 221
Chef sektor samhällsbyggnad § 221
Chef sektor stöd och omsorg § 221, § 223
Teknisk chef § 221
Miljö- och byggnadschef § 221
Kulturchef § 221, § 222, § 236, del av § 238
Personalchef § 221
Ekonomienhetsansvarig § 221, § 223
Redovisningschef § 221, § 225
Ekonom § 221
Ekonom § 221
Ekonom § 221
Ekonom § 221, § 223
Ekonom § 221, § 223
Controller § 221
Student § 221, § 225
Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 218

Beslut om närvarorätt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja studenten John Fransson närvarorätt
under behandlingen av ärendena § 221 och § 225.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 219

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Informationsmaterial, Luftföroreningar kan förvärra situationen för pollenallergiker.
2. Håll Sverige rent. Låt Mariestads kommun bli en Håll Sverige rent-kommun. Erbjudande om medlemskap i Håll Sverige rents kommunnätverk.
3. Kommunstyrelsen i Töreboda kommun. Beslut att bevilja ansökan om medel för att
bekämpa myggorna runt sjön Östen och anslår 18 tkr till myggföreningen under förutsättning att Skövde och Mariestads kommuner fattar motsvarande beslut.
4. Kallelse till ordinarie årsstämma i VänerEnergi AB den 13 maj 2014 kl. 17.00 i bolagets
lokaler på Strandvägen.
5. Växjö kommun. Landsbygdsprogram Växjö kommun, Utvecklingsprogram för landsbygd, mindre samhällen/byar och kommundelscentra i Växjö kommun.
6. Sveriges Kommuner och Landsting, Brå. Rapport, Lokal organiserad brottslighet, en
handbok om motåtgärder.
7. Västra Götalandsregionen, kulturnämnden. Beslut att bevilja Mariestads kommun 275
tkr för planering och genomförande av Old Ox Chamber Music Festival i Mariestad
2014.
8. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 14:16. Arbetsdomstolens dom, AD 2014
nr. 19 angående diskrimineringsersättningens storlek vid brott mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.
9. Leader Skaraborg. Kallelse till årsmöte med Leader Norra Skaraborg ideell förening
den 29 april i Töreboda.
10. Tekniska nämnden. Beslut att anta föreslagna mål för år 2015.
11. Tekniska nämnden. Yttrande över kommunrevisorernas revisionsrapport avseende
styrning och uppföljning av dricksvattenförsörjningen i Mariestads kommun.
12. Uddevalla kommun. Förfrågan om partnerskap, Projekt Youth Embassy som verkar
för att främja ett samhälle där allas lika värde är synligt och ständigt aktuellt. Yoth Embassy arbetar nationellt med frågor om de mänskliga rättigheterna.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 220

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till seminarium om folkomröstning ”Hur
hanterar vi folkets röst” den 8 maj 2014 i Stockholm.
2. Luft i Väst. Inbjudan till årsmöte den 8 maj 2014 i Såtenäs, Lidköping.
3. Expand. Inbjudan till expand Karlstad, mötesplats om frågor som rör öppenhet, mångfald och tillväxt den 3-5 juni 2014.
4. Borås stad. Inbjudan till femte upplagan av MSM, tema demokrati, rättvisa och jämlikhet, den 6 maj 2014 i Borås.
5. Kommun Akuten, Centrum för fritidsjuridik. Inbjudan till kursen ”Ska kommunerna
fortsätta att äga och driva idrottsanläggningar?” den 5 juni 2014 i Stockholm.
6. SKL Kommentus. Inbjudan till årsstämma den 23 april 2014 i Stockholm.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 221

Budgetdag för budget år 2015 med flerårsplan för åren 2016-2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunchef Lars Arvidsson inledde med en övergripande betraktelse över kommunens
ekonomiska situation.
Respektive sektor-/verksamhetschefer lämnar en aktuell bild av nämndernas budgetläge för
år 2015 samt nämndernas konsekvensbeskrivningar för att nå de preliminära budgetramarna. Föredragningarna innefattade även information om nämndernas mål år 2015.
Ekonomichef Maria Vaziri lämnar en omvärldsanalys och diskuterar kommunens allmänna
budgetförutsättningar.
Kommunchef Lars Arvidsson informerar övergripande om kommunens investeringar. Informationen innefattade även investeringar kopplade till budget år 2015 samt flerårsplan
åren 2016-2017.
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson informerar om tidplan och fortsatt process för
budgetarbetet.
Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) samt oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S)
reflekterar över kommunens ekonomiska situation, budgetdagen samt kommande budgetarbete/-process.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 222

KS 2013/0434

Information: Old Ox – Chamber Music Festival 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en långsiktig plan för finansiering
och samarbete med Västra Götalandsregionens kultursekretariat och Nordiska Kammarmusikföreningen/Aurora Chamber Music för att långsiktigt säkra evenemanget i Mariestad.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-19 att anslå 150 tkr till Old Ox – Chamber Music Festival år 2014. Kommunstyrelsen gav även kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på
olika marknadsföringsåtgärder i samband med Old Ox – Chamber Music Festival år 2014.
Sista helgen i juni år 2013 genomförde Mariestads kommun Old Ox – Chamber Music Festival. Festivalen är ett samarbete med Västra Götalandsregionens kultursekretariat och Nordiska Kammarmusikföreningen/Aurora Chamber Music. Ambitionen är att festivalen ska
vara en årligt återkommande exklusiv musikfestival i världsklass. Den ska samla en elit av
musiker och framföra kammarmusik enligt förutbestämda konstnärliga och ekonomiska
ramar. Festivalen ska även, genom samarbeten med andra konstarter och nätverk, bredda
och fördjupa det konstnärliga konceptet.
Syftet med Old Ox – Chamber Music Festival är att bredda kulturutbudet i regionen till
gagn för såväl turism som lokalt näringsliv och kommuninvånarna. Evenemanget ska sätta
Mariestad på den musikaliska kartan och vara en motor i det lokala kulturlivet. En rapport
för Old ox – Chamber Music Festival 2013 färdigställdes i slutet av september och har redovisats för kommunstyrelsen under november månad.
Planen är att under år 2014 öka antalet konserter samt att utnyttja lokaler som kan ta emot
en ökad publik vilket skapar förutsättningar att fördubbla antalet besökare.
Kulturchef Maria Henriksson lämnar en lägesrapport inför sommarens Old Ox – Chamber
Music Festival.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 223

KS 2014/175

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-04-09 att kalla presidierna i socialnämnden
tekniska nämnden samt avfallsnämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska
uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen skulle presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2014-04-23.
Socialnämnden uppvisade ett underskott om totalt 4,2 miljoner kr i prognos 1, varav underskottet för försörjningsstödet uppgick till 1,3 miljoner kr. Sektor stöd och omsorg upprättade en sammanställning över alternativa besparingsförslag inför socialnämndens sammanträde 2014-04-08. Socialnämnden beslutade att inte vidta de föreslagna åtgärderna. Socialnämnden beslutade att äska det prognostiserade underskottet om 4,2 miljoner kronor (inkl.
försörjningsstödet) hos kommunstyrelsen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 224

KS 2014/201

Uppföljning av nämndernas mål år 2014 efter prognos 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen
Bakgrund

Nämnderna i Mariestads kommun redovisar ekonomiska prognoser fyra gånger årligen. I
samband med denna redovisning ska nämnderna även redovisa prognosen för målarbetet.
Chefen för sektor ledning Maria Vaziri informerar om prognos 1 för nämndernas mål 2014
på sammanträdet.
Underlag för beslut.

Uppföljning av nämndernas mål år 2014 efter prognos 1
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kvalitetschef Maria Torp)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 225

KS 2014/188

Återrapportering av uppdrag avseende kommunens
inkassoverksamhet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att
samarbeta om en gemensam inkassoverksamhet med Mariehus AB.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-03-26 kommunchefen i uppdrag att upprätta en
sammanställning över:
-

Antalet fakturor från kommunen som överlämnats till inkasso?
Andel av skulderna som inkassoföretaget lyckades att driva in.
Kostnaden för Mariestads kommun?

Uppdraget överlämnades till redovisningschef Lars Bergquist för beredning.
Redovisningschefen konstaterar att ett rakt svar på de punkter som efterfrågas i uppdraget
endast ger svar på en del av arbetet med inkassoverksamheten i kommunen. Svaren kan lätt
tas ur sitt sammanhang och bör sättas i relation till något. Det är även oklart vad uppdraget
innebär mer än att ge svar på tre uppgifter.
Kommunen har sedan många år upphandlat inkassoverksamheten hos en extern part. Detta
är ett val som gjorts då en oberoende aktör som har inkassoverksamhet som profession
endast arbetar med den typen av frågor. Det är även lättare vid kontakter med kunder att
någon som inte har koppling till kommunen är neutral och inte påverkas i känsliga situationer. En marknadsaktör bedöms ha större påverkan till betalning än om kommunen ombesörjde inkassoverksamheten i egen regi.
Skulle kommunen bedriva inkassoverksamhet i egen regi krävs en utökning av tid motsvarande en tjänst samt en utveckling av det administrativa systemstödet. Alla brevutskick ska då
även utföras av kommunen vilket innebär en tillkommande kostnad som i dag ingår i tjänsten.
Svar på uppdraget;
-

Antalet fakturor från kommunen som överlämnats till inkasso: 669 st.
Andel av skulderna som inkassoföretaget lyckades driva in: 60 procent.

-

Bokförd kostnad till inkassoföretaget för Mariestads kommun: 87 tkr.

Uppgifterna ovan avser år 2013 och det är fler ärenden än de överlämnade som är aktuella
under ett löpande verksamhetsår då många ärenden är med under flera år (långtidsbevakning).

Justerandes signatur
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______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2014-04-10.
______________________________________________________

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
Administrative handläggaren Anneli Bergqvist Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 226

KS 2014/119

Jämställt Västra Götaland, länsstrategi för jämställdhetsintegrering
2014-2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun undertecknar avsiktsförklaringen Jämställt Västra Götaland 2014 - 2017, en länsstrategi för jämställdhetsintegrering.
Bakgrund

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en länsstrategi för jämställdhetsintegrering. Jämställt Västra Götaland 2014-2017 har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med
Västra Götalandsregionen. Strategin ersätter den tidigare jämställdhetsstrategin Balans i livet.
Syftet med strategin är att:
-

Anpassa, konkretisera och implementera nationella jämställdhetspolitiska mål utifrån
regionala förutsättningar.

-

Fördjupa samverkan mellan centrala aktörer och tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen.

-

Förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken
på regional nivå.

Jämställt Västra Götaland är ett strategiskt dokument på länsnivå. Tanken är att strategin
ska fungera som en plattform för att skapa likvärdighet i länet, lyfta goda exempel och möjliggöra samordning och erfarenhetsutbyte.
Jämställt Västra Götaland 2014-2017 är uppdelad i tre övergripande temaområden.
1. Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet
Avsnittet tar upp förutsättningar för arbete, föräldraskap, utbildning, politiskt inflytande och
jämställd regional tillväxt.
2. Makt och hälsa
Avsnittet tar upp jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande
och fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa, tillgången till idrott
samt kultur- och föreningsliv.
3. Makt och mäns våld mot kvinnor
Avsnittet fokuserar på våld i nära relationer, våldsförebyggande åtgärder samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd.
Genom att underteckna avsiktsförklaringen äger Mariestads kommun strategin tillsammans
med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och övriga undertecknare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 226 (forts.)
______________________________________________________

Att underteckna avsiktsförklaringen innebär att:
-

Kommunen avser att koppla sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till det
övergripande strategiarbetet.

-

Kommunledningen ställer sig bakom arbetet och ansvarar för förankring i den egna organisationen.

-

Kommunledningen utser en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen.

-

Kommunen avser att ta fram en lokal handlingsplan. Handlingsplanen ska innehålla ett
urval av insatser från strategin och beskriva hur insatserna ska genomföras. Aktörer
som redan har handlingsplaner kan komplettera dem, alternativt ta fram en ny handlingsplan. För tips kring att ta fram handlingsplaner, se sidan 11 i strategi dokumentet.

Mariestads kommun ska, ur såväl strategiskt och operativt perspektiv, i samhällsbyggnadsprocesserna, i utbildningsprocesserna, i vård- och omsorgsprocesserna m.fl. implementera
jämställdhetsintegration.
Jämställdhetsintegrering innebär att förslag, genomförande och utvärdering analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att säkerställa likvärdig service, resurstilldelning och inflytande. En viktig princip i jämställdhetsintegrering är att jämställdhet ska integreras i det
ordinarie arbetet.
I Mariestads kommun finns t.ex. hållbarhetsperspektivet med i kommunens Vision 2030
samt i målarbetet. Jämställdhet och mångfald blir allt mer en faktor att ta på allvar för att nå
de framgångar och mål som eftersträvas.
Länsstrategin för jämställdhetsintegrering - Jämställt Västra Götaland 2014-2017 är inte detsamma som Jämställdhets- och mångfaldspolicyn som ”enbart” utgår ifrån Mariestads
kommun som arbetsgivare.
Personalchefen kan inte se att Mariestads kommun kan stå vid sidan av en länsstrategi för
jämställdhetsintegrering - Jämställt Västra Götaland 2014-2017.
Underlag för beslut

Länsstyrelsen Västra Götaland, Jämställt Västra Götaland, länsstrategi förjämställdhetsintegrering 2014-2017.
Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2014-03-28, Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland, länsstrategi förjämställdhetsintegrering 2014-2017 – förslag.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Länsstyrelsen Västra Götaland)
(Personalchef Stefan Wallenå)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 227

KS 2014/52

Medborgarförslag om att närtrafiken ska köra även på söndagar i
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avvakta med beslut avseende utökning av närtrafiken till
dess att Kollektivtrafiksekreteriatets landsbygdsutredning är klar.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Bakgrund

Ann-Charlotte Olsson, Siggagården 1 i Mariestad, har inkommit med ett medborgarförslag i
vilket hon föreslår att närtrafiken ska köra även på söndagar i Mariestads kommun. Medborgarförslaget har överlämnats till utvecklingsenheten för beredning.
I Mariestads kommun är det möjligt att åka närtrafik fem tillfällen per dag, måndag-lördag.
Söndagar körs ingen närtrafik. Ansvaret och kostnaden för kollektivtrafiken inklusive närtrafiken togs över av regionen i januari 2012. Då skatteväxlades det på det utbud som
kommunen hade, det vill säga måndag-lördag.
För närvarande genomför Kollektivtrafiksekreteriatet i Västra Götaland en landsbygdsutredning där riktlinjer för landsbygd och mindre tätorter föreslås. I utredningen föreslås ett
grundläggande utbud på 5 resmöjligheter per vecka (för ej tätort med mindre än 200 invånare), 2 resmöjligheter per vardag (för tätort mellan 200-499 invånare) och 5 resmöjligheter
per vardag (för tätorter mellan 500-900 invånare).
Fram till dess att landsbygdsutredningen är klar kommer regionen inte att genomföra någon
utökning av närtrafiken. Kommunerna har dock möjlighet att utöka närtrafiken till söndagar
genom att göra ett tillköp. Kostnaden för tillköpet beror på antalet resor men om resorna
skulle uppgå till 50 resor/år skulle kostnaden uppgå till ca 25 tkr.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Ann-Charlotte Olsson, Siggagården 1 i Mariestad, om att närtrafiken
ska köra även på söndagar i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2014-03-28, Medborgarförslag om att närtrafiken ska köra även på söndagar i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ann-Charlotte Olsson)
(Planeringschef Kristofer Svensson, Trafiksamordnare Irene Andersson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 228

KS 2014/57

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska verka för att
förbättra bussförbindelsen till Kärnsjukhuset i Skövde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun ska verka för att utöka/förbättra bussförbindelsen till Kärnsjukhuset i
Skövde.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Bakgrund

Berit Sjögren, Ängsvägen 19 i Sjötorp, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunfullmäktige ska verka för att förbättra bussförbindelsen till Kärnsjukhuset i Skövde. Medborgarförslaget har överlämnats till utvecklingsenheten för beredning.
För att korta restiden mellan Mariestad och Skövde har Västtrafik gjort bedömningen att
antalet stopp vid Kärnsjukhuset inte behöver utökas. På vardagar angör linje 500 Kärnsjukhuset vid tio tillfällen på morgonen/fm (Mariestad-Skövde) och vid tolv tillfällen på
em./kvällen (Skövde-Mariestad). Räknat över en hel vardag åker bussen via sjukhuset i
Skövde 12 turer av 47 (riktning Skövde) och 14 turer av 46 (riktning Mariestad).
När bussen inte stannar vid sjukhuset har resenären två alternativ att välja på; antingen kliva
av vid väg 26 och gå till sjukhuset, en sträcka om knappt 1 km, alternativt byta buss och åka
med en stadsbuss till Kärnsjukhuset. Båda alternativen tar mer tid och är inte lika smidigt.
Då det finns betydligt fler resenärer som använder linje 500 av andra anledningar än att åka
till Kärnsjukhuset måste hänsyn tas även till dem. Kollektivtrafiken ska upplevas som ett bra
alternativ för så många som möjligt. Är restiden kortare blir det mer attraktivt att åka kollektivt vilket i sin tur medför fler resenärer.
Kommunens målsättning är att så många som möjligt ska åka kollektivt. För att buss 500 ska
vara attraktiv för samtliga resenärer är utvecklingsenhetens uppfattning att antalet anknytningar till Kärnsjukhuset är rimliga med nuvarande turutbud mellan Mariestad – Skövde.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Berit Sjögren, Ängsvägen 19 i Sjötorp, om att kommunfullmäktige
ska verka för att förbättra bussförbindelsen till Kärnsjukhuset i Skövde.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2014-04-01, Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska verka för att
förbättra bussförbindelsen till Kärnsjukhuset i Skövde.
Tidtabell för buss 500, Mariestad – Skövde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 228 (forts.)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Berit Sjögren)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 229

KS 2013/448

Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder på Stockholmsvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige konstaterar att arbete pågår för att öka säkerheten på Stockholmsvägen. För att öka säkerheten för eleverna vid Lillängsskolan genomförs tillfälliga trafiksäkerhetsåtgärder, hastighetsbegränsning och gångpassage.
Kommunstyrelsen anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att kontakta fastighetsägaren för att diskutera en eventuell montering av staket mot Stockholmsvägen.
Bakgrund

Nils Fjellman, Ängbytesgatan 4 i Mariestad, har inkommit med ett medborgarförslag i vilket
han föreslår att trafiksäkerheten förbättras på Stockholmsvägen förbi skolan/förskolan på
Johannesbergsområdet. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska förvaltningen för
beredning.
Arbete för ökad säkerhet på Stockholmsvägen pågår. För en ökad säkerhet för eleverna vid
Lillängsskolan görs för närvarande tillfälliga trafiksäkerhetsåtgärder, hastighetsbegränsning
och gångpassage, i avvaktan på en ombyggnad av hela sträckan mellan centrum och cirkulationsplatsen Stockholmsvägen/Marieforsleden.
Då arbetet pågår lämnar tekniska förvaltningen inga ytterligare förslag. Tekniska förvaltningen avvaktar nu beslut i Tekniska nämnden.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Nils Fjellman, Ängbytesgatan 4 i Mariestad, i vilket han föreslår att
trafiksäkerheten förbättras på Stockholmsvägen förbi skolan/förskolan på Johannesbergsområdet.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt trafikingenjör Eva Berdenius
2014-04-01, Förslag till yttrande över medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder på
Stockholmsvägen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Administrative handläggaren Anneli Bergqvist Gustavsson
(Nils Fjellman)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Trafikingenjör Eva Berdenius)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 230

KS 2014/56

Medborgarförslag om att kommunen ska genomföra ett projekt om
miljöfrågor och avfallssortering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motiveringen till beslutet är att stora delar av förslaget ingår i avdelningens ordinarie arbetsuppgifter.
Bakgrund

Stig Ljungwald, Leksbergsvägen 57 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen ska genomföra ett projekt om miljöfrågor och avfallssortering. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska förvaltningen/avfallsavdelningen för beredning.
Avfallsavdelningen har tillsammans med Biosfärsområdet och Stig Ljungwald arbetat med
förslaget under hösten 2013. Samarbetet avslutades av både avfallsavdelningen och Biosfärskontoret då vi hade svårt att finna finansiering för de relativt omfattande idéerna i förslaget. Den del som omfattade ett samarbete med kommunens studieförbund kunde inte
genomföras med anledning av att ingen av oss hade personella resurser att delta som kursledare eller att arbeta fram ett utbildningsmaterial. Att ordna kurser för kommuninnevånarna får även anses hamna utanför avdelningens uppdrag. Stig avböjde eget deltagande i studieförbundens tänkta kursverksamhet kring källsortering och avfallshantering. Delar av förslaget med tipstävling har genomförts av avfallsavdelningen under år 2012. Intresset för
tipstävlingen var då lågt trots att priser delades ut och att tävlingen hade MTG som upptagningsområde.
Idéerna om att sprida kunskap om avfallssortering till kommuninnevånarna är bra. Avfallsavdelningen vill ständigt hitta nya vägar för att nå ut med kunskap. Det är en arbetsuppgift
som ingår i avfallsavdelningens ordinarie arbete då alla Sverige kommuner har ett informationsansvar för avfallshantering. Avdelningen deltar i flera riksomfattande informationsprojekt varje år och sprider även information genom riktade utskick, studiebesök för skolorna,
oadresserad direktreklam, på hemsidan, i annonser av olika slag, på vår anläggning och på
fakturorna.
Avfallsavdelningen förslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då stora delar
av förslaget ingår i avdelningens ordinarie arbetsuppgifter.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Stig Ljungwald, Leksbergsvägen 57 i Mariestad, om att kommunen
ska genomföra ett projekt om miljöfrågor och avfallssortering.
Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist 2014-04-03, Yttrande över medborgarförslag om att kommunen ska genomföra ett projekt om miljöfrågor och avfallssortering.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 230 (forts.)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stig Ljungwald)
(Avfallschef Annika Kjellkvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 231

KS 2014/24

Medborgarförslag om att komplettera Mariestads varumärke med
”Vänerns Pärla”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget att komplettera Mariestads
kommuns varumärke med ”Vänerns Pärla”.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda om begreppet
”Vänerns Pärla” är varumärkesskyddat.
Bakgrund

Tomas Björklund, Prebendegatan 17, Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen ska komplettera Mariestads kommuns varumärke med ”Vänerns Pärla”. Förslagsställaren hänvisar till att ”Vänerns Pärla” är en väl förankrad benämning som även placerar kommunen på kartan och minskar förväxling med Mariefred. Medborgarförslaget har
överlämnats till informationsenheten för beredning.
Sedan kommunen slutade använda Vänerns Pärla i marknadsföring har önskemål om att
återta begreppet behandlats två gånger av kommunfullmäktige. Båda gångerna har kommunfullmäktige avslagit önskemålen:
-

Motion år 2009 med önskan ”att sträva efter att kalla kommunen Vänerns Pärla”.

-

Motion år 2011 med önskan att återinföra ”Vänerns Pärla som slogan för kommunen”.

Motionerna avslogs med hänvisning till kommunens stora utvecklingsarbete och varumärket ”Sjöstaden Mariestad¨. En viktig markering har varit att visa att Mariestads kommun
gick från att tidigare varit en residensstad till att bli Sjöstaden Mariestad. Man fann inte anledning att kompromissa med gamla begrepp som riskerade att försvaga budskapet utan
ville fortsätta att satsa på enhetlighet och fokus på ”Sjöstaden Mariestad”.
Informationsenheten ser ingen anledning att föreslå fullmäktige att ändra tidigare inställning. Tvärtom finns beslut taget av fullmäktige så sent som 2013-05-27 om ny varumärkesstrategi. I arbetet med varumärkesstrategin var Vision 2030 utgångspunkten och man tog
fasta på att tydliggöra att sjöstaden Mariestad erbjuder mer än det marina. ”Sjöstaden Mariestad” kompletterades med ”green, clean, fair”. Tre begrepp med tydlig och direkt koppling
till kommunens vision, hållbarhetsarbete, biosfärutmärkelse och kärnvärden.
I fullmäktiges protokoll från antagandet av varumärkesplattformen framgår att:
”Syftet med den reviderade varumärkesplattformen är att ena organisationen i kommunikationen av Mariestad som varumärke. En enad och tydlig kommunikation stärker varumärket och skapar tillväxt. Varumärkesplattformen är en bland flera ingredienser som ska förverkliga Vision 2030.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 231 (forts.)
______________________________________________________

En bra ”slogan” talar om vad något erbjuder eller lovar, den berättar om vad som kan förväntas av ett företag, en produkt eller en ort. Tanken med ”Sjöstaden Mariestad” och tillägget green, clean, fair är att berätta just det, vad vi lovar, vad man kan förvänta sig av Mariestad.
Sedan fullmäktige antog den nya varumärkesstrategin för knappt ett år sedan har ”Sjöstaden
Mariestad” även i marknadsföring och kommunikation kompletterats med ”green, clean,
fair”. Den kompletteringen är framåtsyftande, har koppling till visionen och positionerar
Mariestad genom att visa på ortens identitet och särart i ett vidare perspektiv än enbart
kopplingen till vatten.
Varumärkesarbete är en långsiktig process, resultat kräver uthålligt arbete under många år.
Därför är det viktigt att hålla fokus på det framåtsträvande arbete som påbörjats och som
syftar till att visa att Mariestad är utmanande, hållbart och inspirerande.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Tomas Björklund, Prebendegatan 17, Mariestad, om att kommunen
ska komplettera Mariestads kommuns varumärke med ”Vänerns Pärla”.
Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund samt chefen för sektor ledning Maria Vaziri 2014-04-04, Medborgarförslag om att komplettera Mariestads varumärke
med ”Vänerns Pärla”.
Exempel på marknadsföring efter ny varumärkesstrategi 2013 där ”Sjöstaden Mariestad”
kompletterats med ”green, clean, fair”.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Administrative handläggaren Anneli Bergqvist Gustavsson
(Tomas Björklund)
(Kommunikationschef Annika Björklund)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 232

KS 2014/39

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2013
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöterna i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Marianne Kjellquist (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med lagen
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är kommunerna
Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra
Götalandsregionen.
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2013. Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god
redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Underlag för beslut

Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsberättelse för år 2013 avseende samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsrapport 2013 års granskning av årsredovisning och intern kontroll, Samordningsförbundet i Norra Skaraborg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Samordningsförbundet Norra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 233

KS 2014/32

Inköp av konst till Högelidsskolan
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

I enlighet med tidigare beslut är arbetsutskottet berett att medfinansiera inköp av konst till
Högelidsskolan. Arbetsutskottet överlåter åt kulturnämnden att eventuellt prioritera en
finansiering av resterande kostnad.
Bakgrund

Kulturnämnden har fått möjlighet att via ett leasingköp investera i tre stora oljemålningar av
bildkonstnären Lasse Persson. Tavlorna uppgår tillsammans till ett värde av 90 tkr och Mariestads kulturnämnd har möjlighet att via en årlig hyreskostnad leasingköpa tavlorna under
en tidsperiod om 10 alternativt 15 år. På 10 år skulle det innebära en årlig kostnad för
nämnden om 9 tkr och på 15 år om 6 tkr.
Tavlorna skulle vara lämpliga på Högelidskolan. I samband med renoveringen av skolan
fanns en plan att skolan även skulle få en konstnärlig utsmyckning interiört. Men p.g.a. av
stora omkostnader i övrigt blev detta aldrig av. Mariestads kostchef har på senare tid påtalat
behovet av utsmyckning av de väldigt kala väggarna, inte minst i matsalen.
Lasse Perssons tre målningar är stora och dekorativa, och vid en provhängning fick tavlorna
god respons av både elever, lärare och övrig personal. Mariestads kulturnämnd har normalt
ingen möjlighet att köpa in konst i det formatet, av en konstnär av motsvarande dignitet,
men via ett leasingköp finns nu möjlighet att bidra till glädje och en kreativ miljö för Högelidskolans elever i samband med deras måltider.
Ärendet behandlades av kulturnämnden 2013-12-10 som beslutade att återremittera frågan
till kulturförvaltningen för att undersöka om kommunstyrelsens arbetsutskott kan tillgodose
behovet av konst på Högelidsskolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-02-05 att medfinansiera inköp av konst till
Högelidsskolan. Arbetsutskottet gav även kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med
kulturchefen, nå en överenskommelse om fördelningen av kostnaderna för inköpet.
Ärendet behandlades återigen av kulturnämnden 2014-03-04. Kulturnämnden beslutade att
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen med hänvisning till att kulturnämnden inte har budgeterade medel för konstinköp och att medel för utsmyckning i samband med större byggnationer
bör ingå i sådana byggnationskostnader.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från kulturnämnden 2014-03-04 § 15, Inköp av konst till Högelidsskolan.
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Vaziri 2014-02-17, Information: Inköp av konst till
Högelidsskolan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 233 (forts.)
______________________________________________________

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-05 § 67, Inköp av konst till
Högelidsskolan.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kulturnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 234

KS 2014/171

Mariestads Simsällskap, ansökan om bidrag för simläger i samband
med föreningens 100 års jubileum.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja ansökan från Mariestads Simsällskap
om 20 tkr.
Beslutet motiveras med att simklubben, med anledning av ombyggnationer, inte har möjlighet att genomföra det årliga evenemanget vid Ekuddens utomhusbad i den omfattning föreningen önskar.
Bidraget finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Mariestads simsällskap har inkommit med en bidragsansökan om 20 tkr till simläger i samband med föreningens 100 års jubileum. Föreningen har aldrig tidigare varit på läger utanför
Mariestads närområde och önskar nu för första gången att genomföra detta under föreningens 100 år jubileum.
Mariestads simsällskap har haft för avsikt att öka omfattningen av föreningens årliga arrangemang, simtävlingen Lane 4, i år för att på så sätt kunna självfinansiera 100 års jubileumet. Men på grund av ombyggnationen av Ekuddens utomhusbad anser föreningen att
detta inte är möjligt.
I budget för föreningsbidrag finns inga medel tillgängliga för arrangemang av ovanstående
kategori. De medel som finns tillgängliga är fastställda av kommunstyrelsen och utgörs av
startbidrag, anläggningsbidrag, hyresbidrag och verksamhetsbidrag.
Fritidschefen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan från Mariestads
Simsällskap om bidrag till simläger i samband med föreningens 100 år jubileum.
Underlag för beslut

Ansökan från Mariestads simsällskap, Ansökan om bidrag till Mariestads Simsällskaps 100
års jubileum.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-04-11, Mariestads Simsällskap, ansökan om bidrag för simläger i samband med föreningens 100 års jubileum.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Expedieras till:
Mariestads Simsällskap
Fritidschef Tomas Ekström
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 235

Uppdrag om fortsatt utredning av Vänerhofshallen Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att initiera en dialog med
Länsstyrelsen och Västergötlands museum avseende den genomförda opartiska undersökning av Vänershofshallens standard och renoveringsbehov.
Bakgrund

Vid Ksau:s sammanträde 2014-03-26 redovisade Christer Ask från LINK-arkitekter i Falköping den oberoende utredning som kommunchef haft som uppdrag att arbeta fram. Mot
bakgrund av den skriftliga rapporten har arbetsutskottet formulerat ett tilläggsuppdrag till
kommunchefen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Administrative handläggaren Anneli Bergqvist Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 236

KS 2014/81

Kunskapscentrum för Vänerfrågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget till
Kunskapscentrum för Vänerfrågor:
Kommunens övergripande uppfattning
Mariestads kommun är mycket positiv till initiativen för att stärka Vänerns position inom
olika perspektiv. Vi är särskilt glada för de ambitioner som redovias kring att samla, förstärka och förmedla kunskapen kring Vänern. Mariestads kommun vill genom detta yttrande framföra att kommunen vill och är beredda att delta och bidra i detta arbete i lämplig
omfattning.
Arbetet med att stärka kunskapen kring Vänern ligger väl i linje med kommunens Vision
2030. I denna har vi formulerat att vi vill utvecklas till en stolt sjöstad med ett rikt skärgårdsliv och att vi tillsammans med UNESCO vill utveckla biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle till ett internationellt modellområde för hållbar utveckling. Vi vill även
förbättra våra möjligheter att vara värd för olika typer av möten och inte minst att vi vill
utvecklas till att bli en ledande aktörer inom utbildning och kunskap med koppling till hantverk och hållbarhet.
Mariestad och Mariestads kommun har även en god och lång erfarenhet av samarbete med
olika parter som genom åren och på olika sätt bidragit till kunskapsspridningen av Vänern.
Yttrande över specifika frågeställningar
Remissinstanserna förväntas ta särskild ställning till följande frågor:
1. Kunskapscentrumets uppdrag, funktioner och lokalisering
Mariestads kommun ser ett stort behov och värde av ett centrum som samlar och tillgängliggör olika typer av kunskap med koppling till Vänern. Vi ställer oss positiva till utredningens förslag till kunskapscentrumets övergripande uppdrag, uppgifter och innehåll.
Vi anser, i likhet med utredningen, att ett kunskapscentrum för Vänerfrågor med fördel kan
ha flera ”adresser”. Mariestads kommun vill genom detta remissvar framhålla ett stort intresse av att en av kunskapscentrumets lokaliseringar blir i Mariestad.
Mariestad har en lång historia kring att vara basen för olika typer av frågor med koppling till
Vänern. Idag har exempelvis Länsstyrelsen Västra Götalands län, Vänerns vattenvårdsförbund, Tidans vattenvårdsförbund m.fl. etablerade verksamheter i Mariestad. En placering av
ett kunskapscentrum i Mariestad skulle ha mycket goda förutsättningar för att skapa synergieffekter och vissa skalfördelar som vi tror skulle påverka både intresse och kunskapsutvecklingen kring Vänern på ett positivt sätt.
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Den tydligaste kunskapsbäraren i Mariestad är idag utan tvekan Göteborgs universitet som,
via Naturvetenskapliga fakulteten/Institutionen för kulturvård, finns etablerad i centrala
utbildningslokaler och anläggningar för såväl utbildning som forskning i staden. Samarbetet
mellan Göteborgs universitet och Mariestads kommun är väletablerat och prövat. På senare
tid har samarbetet på ett tydligare sätt strukturerats via den särskilda universitets- och högskoleplattformen Dacapo Mariestad. Genom detta tar Mariestads kommun ett tydligt steg
mot att utöka antalet utbildnings- och forskningsmöjligheter i Mariestad.
Dacapo Mariestad har i uppdrag att bedriva ett aktivt utvecklingsarbete med högskolor,
universitet och yrkeshögskolor som utbildningsanordnare för att knyta fler utbildningar på
högskolenivå till Mariestad. Inom ramen för plattformens uppdrag ligger även att, med
Dacapo som varumärke, skapa en kärna av eftertraktade och kvalitetssäkrade utbildningar
med inriktning mot hantverk, hållbarhet samt frågor som är kopplade till forskning och utveckling inom biosfärsområdet.
UNESCO utsåg år 2010 Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Biosfärsområdet
omfattar kommunerna Mariestad, Götene och Lidköping och dess syfte är bland annat att
vara ett modellområde för hållbar utveckling. Ett område som andra ska inspireras av i sitt
eget arbete för en god utveckling.
I Vänerskärgårdens med Kinnekulles uppdrag ingår att främja hållbar utveckling på lokala villkor, bevara landskap, ekosystem och arter, underlätta demonstrationsprojekt, forskning, utbildning, samt utveckla internationella och nationella samarbetsområden. Kansliet samordnas i det s.k. biosfärskontoret som även ansvarar för administrationen kring ett Fiskeområde för Vänern (FOG).
Lokalt i Mariestad kan högskoleplattformen Dacapo Mariestad erbjuda kunskapscentrumet
goda förutsättningar för ett vetenskapligt arbete genom den infrastruktur som vi byggt upp
tillsammans med Göteborgs universitet. Diskussion pågår med andra lärosäten om samverkan på plats i Mariestad.
Plattformen erbjuder den infrastruktur som kommer att krävas i form av undervisningslokaler tillfälliga övernattningsmöjligheter för universitets personal och studenter samt behov av
teknisk utrusning (både land och sjöbaserat). Den kommunala förankringen kan även stödja
kunskapscentrumet gällande förmedling av kontakter med det lokala närings- och föreningslivet som en resurs för dess behov och skapa gränsöverskridande långsiktiga projekt och
arenor där samhälle och universitet kan mötas.
Nära samarbete och goda relationer är en avgörande faktor för Kunskapscentrats framgångar. Mariestad är lokaliserad mellan Göteborg, Karlstad, SLU i Skara och Vänermuseet i
Lidköping och kan fungera som en viktig nod.
Arbetet med att samordna och stärka kunskaperna kring Vänern är inte nya i Mariestad. Till
exempel har diskussion redan tidigare först med Göteborgs universitet och andra utbildnings- och forskningsorganisationer om etablera ett sötvattenslaboratorium i Mariestad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 236 (forts.)
______________________________________________________

2. Förslaget att Vänersamarbetets styrgrupp och de i utredningen utpekade aktörerna ges i
uppdrag att utforma en organisation för ett kunskapscentrum för Vänerfrågor som är
långsiktigt finansierad.
Mariestads kommun ställer sig bakom utredningens förslag på att en styrgrupp ställs samman för att utforma organisation för kunskapscentrumet.
3. Finansiering av kunskapscentrumet
Förslag till finansieringsmodell får utredas i det fortsatta arbetet. Principiellt ser Mariestads
kommun positivt på ett såväl lokalt som regionalt engagemang kring detta.
Bakgrund

Det s.k. Vänersamarbetet är samordningsorgan för olika samverkans- och utvecklingsfrågor
med koppling till sjön Vänern. Västra Götalandsregionen, Region Värmland, kommunerna
runt Vänern tillsammans med universitet, företag, ideella föreningar har inom ramen för
Vänersamarbetet en etablerad och gemensam arena att driva olika utvecklingsfrågor. Länsstyrelsen Västra Götalands län och Länsstyrelsen Värmlands län är mycket viktiga aktörer
för samarbetet.
Vänersamarbetet är organiserat inom ett antal tematiska inriktningsområden. Utredningen
kring Kunskapscentrum för Vänerfrågor har skett på uppdrag av fokusgruppen Forskning och
utbildning.
Utredningen visar sammanfattat att det finns ett stort behov av ett kunskapscentrum för
Vänerfrågor. Syfte ska vara att tillhandahålla och förmedla en samlad kunskapsbild ur ett
sammansatt hållbarhetsperspektiv med ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner.
De viktigaste uppdragen för ett sådant centrum är:
-

Samla in, tillgängliggöra och förmedla kunskap och forskning om Vänern
Initiera och stimulera till forskning och kunskapsproduktion om Vänern

-

Främja samverkan mellan olika aktörer. Exempelvis mellan kommuner, universitet/högskola, andra kunskapsproducenter, ideella organisationer och näringsliv med intresse för Vänern
Synliggöra och belysa aktuella Vänerfrågor, samt stärka medborgarnas engagemang för
Vänern
Ge kunskapsstöd till medverkande aktörer i remiss- och utredningsarbeten.

-

Utredningen ser ett behov av att inrätta 2-3 heltidstjänster för att driva kunskapscentret.
Förslaget är att bygga upp verksamheten successivt under tre år. Den beräknade kostnaden
vid full drift är ca 4 miljoner kronor per år. Den huvudsakliga finansieringen av driften bör
ske av de båda regionerna, de 14 kommunerna runt Vänern (inklusive Trollhättan), samt
universitet och högskolor. Även andra finansiärer, t ex länsstyrelserna, kan vara aktuella.
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De tre aktörer som är tänkbara som värdar för kunskapscentret är: Karlstads universitet,
Göteborgs universitet med lokalisering i Mariestad, som är viktiga kunskapsproducenter,
och Vänermuseet i Lidköping, som har ett regionalt uppdrag om en bredare förmedling av
Vänerområdets natur- och kulturarv.
Underlag för beslut

Vänersamarbetet 2014-02-20, Remiss av förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt chefen
för plattform Dacapo i Mariestad Maria Henriksson 2014-04-04, Kunskapscentrum för Vänerfrågor.
______________________________________________________

Expedieras till:
Vänersamarbetet
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Chefen för plattform Dacapo i Mariestad Maria Henriksson
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Ställningstagande avseende utökning av antalet
medlemskommuner i Tolkförmedling Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun ställer sig positiv till att utöka antalet medlemskommuner i Tolkförmedling Väst, förutsatt att befintliga verksamhetsorter bibehålls.
Bakgrund

Vid mötet med direktionen för tolkförmedling Väst 2014-04-11 beslutade direktionen att
lyfta frågan om utökning av antalet medlemskommuner i Tolkförmedling Väst för beslut.
Ett flertal kommuner har under året hört av sig till Tolkförmedling Väst för att undersöka
möjligheterna att bli medlemmar. Direktionen ställer sig positiv till att ta in fler medlemmar
och om även samrådet gör det, så har förbundschefen i uppdrag från direktionen att ta fram
ett underlag för hur detta ska gå till, vilka förutsättningar som ska gälla för medlemskap, under vilken tidsperiod det är möjligt att ansöka om medlemskap samt om och i så fall vilka
organisationsförändringar som skulle bli aktuella.
Förbundschefen har därför skickat ut en förfrågan till samtliga medlemmar i kommunalförbundet om hur de ställer sig till att fler kommuner i Västra Götaland erbjuds medlemskap.
Underlag för beslut

E-post från förbundschefen i Tolkförmedling Väst 2014-04-14, Fråga för samrådet Tolkförmedling Väst.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tolkförmedling Väst)
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EU-ansökan – Högskoleplattformen (Creative Europé – Dacapo)

Kulturchef Maria Henriksson informerar om att Mariestads kommun, Göteborgs universitet samt internationella samarbetspartners har lämnat in en EU-ansökan inom ramen för
Creative Europé. Ansökan avser bl.a. att skapa möjligheter för hantverkare och konstnärer kan
träffas och dela erfarenheter.
Kostnaden för Mariestads kommun finansieras inom ramen för Högskoleplattformen.
______________________________________________________

Reviderat samarbetsavtal för säkerhetssamordnare MTG

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om upprättat förslag till reviderat samarbetsavtal
för gemensamma säkerhetssamordnare inom MTG.
______________________________________________________

Läsplattor till kommunfullmäktige

Administrative chefen Ola Blomberg informerar om pågående arbete med att införa digitala
handlingar i kommunfullmäktige och kommunens nämnder efter valet. Diskussioner har
förts med MTG-IT om valet av digitala verktyg. Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) samt oppositionsråd Marianne Kjellquist (S) har under en längre period
provat Microsofts läsplatta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förtroendevalda i Mariestads kommun ska använda iPad som läsplatta/digitalt verktyg vid en övergång till digitala handlingar i kommunfullmäktige och övriga nämnder.
______________________________________________________
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