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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-03-23

Anslagsdatum

2016-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 100

Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
1. Tekniska nämnden. Beslut att godkänna uppföljningen av tekniska nämndens mål för
år 2015 och överlämna dem till kommunstyrelsen.
2. Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Skrivelse till Skövde kommun 2016-02-18,
Övningsfältet Hasslum Skövde – ett förslag till trygghetsskapande åtgärder i
Skaraborg.
3. Tekniska nämnden. Beslut att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt i
Mariestads kommun år 2015.
4. IT-nämnden. Beslut att godkänna förslaget till skrivning till årsredovisningen 2015
efter komplettering med uppgift om kostnaden för tidigare IT-chefs avgångsvederlag
och redaktionella ändringar.
5. IT-nämnden Beslut att Mariestads kommun förlänger sitt avtal med VänerEnergi AB.
Töreboda och Gullspångs kommuner direktupphandlar nättjänster.
6. Biosfäromådet Vänerskärgården med Kinnekulle. Kallelse till årsmöte den 5 april 2016
i Lidköping.
7. Skatteverket. Överenskommelse om samarbete mellan Skatteverket och Mariestads
kommun. Syftet med samarbetet är att förebygga ekonomisk brottslighet och
underlätta för Mariestads kommun att anlita seriösa företag och därmed minska risken
för osund konkurrens.
8. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Information med anledning av bosättningslagen.
Anmälningsärendena läggs till handlingarna
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 101

Dnr 2016/00002

Inbjudningar
1. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till diskussion kring Regionbildning för
framtidens utmaningar den 13 april 2016 i Stockholm.
2. Västra Götalandsregionen, avdelning folkhälsa. Inbjudan till internationell konferens
om deltagarstyrd hälsoforskning den 24 augusti 2016 i Göteborg.
3. Kommuninvest. Inbjudan till seminariet Hur ser framtidens kommunstruktur ut? den
18 maj 2016 i Göteborg.
4. Sveriges Kommuner och Landsting m.fl. Inbjudan till konferensen Vem f-n tar
ansvar? För nya lösningar den 4 april 2016 i Stockholm.
5. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till Demokratidagen 2 den 6 april 2016 i
Stockholm.
6. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till konferensen Hållbar regional
utveckling – Skapa regionala bilder med hjälp av fakta, statistik och analyser den 24
maj 2016 i Stockholm.
7. Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen. Inbjudan till kommunstyrelsens presidium
i Västra Götaland, Samtal inför kommande infrastrukturbeslut med fokus på tåg och
vägtrafik.
8. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till Delregional kommunträff Klimatanpassning i Skaraborg.
9. Länsstyrelsen Värmlands län, Fastighetsägarna m.fl. Inbjudan till kursdag
Klimatförändringarna och våra byggnader den 13 april 2016 i Karlstad.
10. Försäkringskassan. Inbjudan till regional ägardialog den 8 april 2016 i Göteborg.
11. Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Inbjudan till dialogmöte
om Den framtida inriktningen på verksamheten vid Mariestads sjukhus.
Inbjudningarna läggs till handlingarna
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 102

Dnr 2015/00082

Revidering av reglementet för arvoden och traktamenten till
förtroendevalda
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till revidering av arvodesreglementet
avseende ersättning för barntillsynskostnader.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 att godkänna upprättat förslag till revidering av
reglementet för arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads kommun.
Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en rutin för
hur ersättning för barntillsynskostnader ska utbetalas.
Administrativa enheten har, i samverkan med lönekontoret och personalenheten, upprättat
ett förslag till revidering av befintlig text i arvodesreglementet. Förslaget tydliggör
förutsättningarna för att vara berättigad till ersättning, hur ersättningen ska utbetalas samt
ersättningsnivå.
Förslag till reviderad skrivning i arvodesreglementet:
§ 10 Barntillsynskostnader
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget som förtroendevald. Vid vård
och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj utgår ersättning till och med
den månad barnet fyller tolv år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning även utgå för
äldre barn.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende,
såvida inte denne har förlorat inkomst för att kunna vara barnvakt åt den förtroendevaldes
barn. Ersättning utgår inte heller för tid då barnet vistas inom den ordinarie barnomsorg
som den förtroendevalde anlitar eller när den förtroendevalde erhåller ersättning för
inkomstförlust.
Förtroendevald som önskar ersättning för barntillsyn ska meddela kommunkansliet vem
som anlitats för barntillsyn (namn, adress och personnummer). Den personen ersätts av
kommunen för uppdraget med ett arvode om 100 kr för varje påbörjad barntillsynstimme.
För att ersättningen ska kunna utbetalas ska blanketten om kontoanmälan fyllas i och
skickas till Nordea. Avlöningsgill tid ska motsvara sammanträdes eller förrättningstiden
med tillägg av en timma.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 102

Befintlig skrivning i arvodesreglementet
§ 10 Barntillsynskostnader
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller tio år. Om särskilda skäl föreligger kan
ersättning även utgå för äldre barn. Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller
av sammanboende och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättning utgår
med belopp motsvarande vad som utgår till av kommunen anställd dagbarnvårdare.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-02-22, Revidering av
arvodesreglementet avseende ersättning för barntillsynskostnader.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Revidering av arvodesreglementet
avseende ersättning för barntillsynskostnader.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Nämndsekreterare Ewa Sallova)
(Nämndsekreterare Helena Andersson)
(Nämndsekreterare Anneli Bergqvist Gustavsson)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
(Nämndsekreterare Carina Törnell)
(Lönekontoret, Hova)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Sida 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 103

Dnr 2015/00212

Förutsättningar för WiFi på strategiska platser i Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att wifi ska erbjudas gäster och kommuninvånare i inre
hamnen, båda ställplatserna samt i ett stråk från Nya Torget till Gamla Torget via
Esplanaden. Erbjudandet om wifi ska vara tidsbegränsat.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med de
kommunala bolagen, lämna förslag till finansiering av erbjudandet om wifi inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Bakgrund

Fritt wifi för besökare erbjuds i allt högre grad på offentliga platser, köpcentra och andra
serviceinrättningar. För utländska besökare har tillgången till trådlöst nätverk stor betydelse
för att kunna ta del av den service och information som finns på nätet utan att behöva
oroa sig för höga trafik- och roamingavgifter.
Kommunernas möjlighet att erbjuda gratis wifi på publika platser har inte stöd i
kommunallagen. PTS och Konkurrensverket har utrett frågan i samband med att
Helsingborgs kommun valt att erbjuda wifi på strategiska platser. Resultatet av utredningen
är att det bör vara tillåtet så länge det inte har för stor marknadspåverkan. Om satsningen
har för stor marknadspåverkan avgörs av hur många som använder det fria nätet men här
finns ingen gräns satt idag.
VänerEnergi har fått i uppdrag att presentera en lösning för internet-access via trådlös
kommunikation och har lämnat ett förslag. Förslaget innebär att man nyttjar redan befintlig
fiber och monterar accesspunkter på strategiska platser för att åstadkomma
tillfredsställande räckvidd. Enligt förslaget är lämpliga fastigheter för montering av
accesspunkter Stadshuset, Sill & Dynamit och Hamnmagasinet. Enligt förslaget täcks Nya
och Gamla Torget, delar av Esplanaden, inre gästhamnen, bodarna och husbilsparkeringen
vid Hamnmagasinet av det trådlösa nätet. När det gäller ställplatsen i yttre hamnen krävs
sannolikt dragning av ny fiber och uppskattad kostnad för det är 200 tkr. Driftskostnaden
för samtliga nät och en bandbredd på 100 mb/s uppgår till ca 25 300 kr/mån. Kostnad för
kabeldragning och montering av accesspunkter tillkommer.
Som ett alternativ till att kommunen äger och driftar ett trådlösa wifi kan en extern part,
såsom en centrumförening eller ett energibolag, äga och drifta lösningen. Exempel finns i
andra kommuner, där centrumföreningar erbjuder fri trådlös wifi mot att användaren
registrerar sin e-postadress. Registrerad information kan därefter användas i
marknadsföringssyfte.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 103
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson 2016-02-12, Förutsättningar för
gratis wifi på strategiska platser i Mariestad.
Förslag från VänerEnergi AB, Publik internet-access i Mariestads centrum och
gästhamnen.
Artikel i DN från 2015-12-14: Debatt: Vi tillåter kommunalt wifi.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Utvecklingschef Ramona Nilsson)
(VänerEnergi AB, VD Rolf Åkesson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 104

Dnr 2014/00131

Förslag att inarbeta handlingsplanen för skärgårdsmiljön i
landsbygdsstrategin
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skärgårdsfrågorna inte ska inarbetas i den
landsbygdsstrategi som är under framtagande.
2. Arbetsutskottet ger sektor samhällsbyggnad i uppdrag att vid arbetsutskottets nästa
sammanträde redovisa de åtgärder som ska vidtas i skärgårdsmiljön inför sommaren.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-01-08 kommunchefen i uppdrag att upprätta
en långsiktig strategi/ handlingsplan för kommunens engagemang i skärgårdsmiljön.
Uppdraget överlämnades till utvecklingschefen för beredning. Därefter har även
stadsplanechefen gjorts delaktig i beredningen av uppdraget.
Utvecklingschefen och stadsplanechefen föreslår att handlingsplanen för skärgårdsmiljön
ska inarbetas i det pågående arbetet med landsbygdsstrategin.
Skärgården är en del av landsbygden i Mariestads kommun och är viktig för turismnäringen
samt en resurs för kommuninvånarnas aktiva fritid. Skärgårdsfrågorna spänner över många
delar, allt ifrån underhåll och upprustning av fyrar till vassröjning och service i gästhamnar
och naturhamnar.
I arbetet med att addera skärgårdsfrågorna till landsbygdsstrategin behöver intressenter
med skärgården som särskilt fokus få komma till tals, bland annat Vänerhamnar ekonomisk
förening, Fyrsällskapet och fritidsbåtägarna (genom båtalliansen). De särskilda behov som
uppdagas ska vävas in i en handlingsplan kopplad till landsbygdsstrategin. Uppdraget att ta
fram landsbygdsstrategin ligger idag under Stadsplaneavdelningen som kommer anlita
extern part för uppdraget. Skärgårdsfrågorna lyfts särskilt som en del i det uppdraget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik, Strategi/handlingsplan för kommunens engagemang i skärgårdsmiljön.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag att inarbeta handlingsplanen
för skärgårdsmiljön i landsbygdsstrategin.
Expedierats till:
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 105

Dnr 2016/00075

Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra
Götaland 2017-2020
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att revidera
yttrandet så att det får en tydligare miljöprofil avseende bl.a. fossilfria bränslen.
Bakgrund

Trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland revideras vart fjärde år. Förslag till
reviderat trafikförsörjningsprogram är uppbyggt kring den strategiska inriktning som
antogs av Beredningen för hållbar utveckling, BHU, i december år 2015, efter samråd med
kollektivtrafikråden, trafikverket, branschorganisationer, grannlän samt via
medborgardialoger i olika former.
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver målen och inriktningen för de kommande fyra
åren. Programmet är styrande för kollektivtrafiknämndens årliga uppdrag till Västtrafik
samt är en viktig utgångspunkt i dialogen med trafikverket kring infrastrukturåtgärder.
I remissen önskas svar på ett antal frågor. Trafiksamordnaren har upprättat förslag till svar
på de aktuella frågorna.
Trafiksamordnaren samt chefen för sektor samhällsbyggnad föreslår att Mariestads
kommun ställer sig bakom Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 20172020. Det reviderade programmet består av ett övergripande mål med fyra delmål samt
pekar ut prioriterade utvecklingsområden som ska vara i fokus de närmaste åren för att
driva kollektivtrafikens utveckling framåt. Mariestads kommun anser att både det
övergripande målet, de fyra delmålen samt utpekade utvecklingsområden är relevanta.
Kommunernas synpunkter skickas till Skaraborgs kommunalförbund. Synpunkterna
kommer sedan sammanställas till ett gemensamt svar från Skaraborgs delregionala
kollektivtrafikråd (DKR).
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av trafiksamordnare Irene Andersson samt chefen för sektor
samhällsbyggnad Kristofer Svensson, Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram
för Västra Götaland 2017-2020
Skrivelse från Västra Götalandsregionen, Remiss till kollektivtrafikråden, Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 – samt
avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 105

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland, remissversion januari 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020
Expedierats till:
Trafiksamordnare Irene Andersson
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 106

Dnr 2015/00413

Lekplatsprogram för Mariestads kommun
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att kompletteras
med en åtgärdsplan som är baserad på budgeterade medel.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-05-20 chefen för sektor samhällsbyggnad i
uppdrag att upprätta en underhållsplan samt prioriteringslista för kommunens samtliga
lekplatser.
Efter intern diskussion föreslogs att dokumentet skulle benämnas lekplatsprogram.
Inventering av kommunens lekplatser gjordes sommaren 2015 med viss komplettering
under hösten. Arbetet med lekplatsprogrammet har utförts av stadsplaneavdelningen samt
verksamhet teknik.
Lekplatsprogrammet är framtaget i två versioner – förslag 1, där alla lekplatser finns kvar
samt förslag 2, där ett antal lekplatser slagits samman med närliggande. Skälet till förslag 2 är
främst ojämn fördelning av beståndet samt att större lekplatser nyttjas i högre grad än små.
Enligt inventeringen är bedömningen att de flesta lekplatser behöver någon typ av
nyinvestering för att uppnå önskad standard. Hur många lekplatser som kan rustas upp per
år styrs av avsatta investeringsmedel.
Mot bakgrund av driftkostnader, upprustningsbehov och användandet rekommenderar
sektor samhällsbyggnad att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag 2 antas.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Hanna Asp samt chefen för sektor samhällsbyggnad
Kristofer Svensson 2016-01-28, Förslag till beslut, antagande av lekplatsprogram
Mariestads kommun.
Förslag till Lekplatsprogram, Mariestads kommun, förslag 1
Förslag till Lekplatsprogram, Mariestads kommun, förslag 2
Underhållsplan, Bilaga till lekplatsprogram.
Inventering lekplatser Mariestads kommun
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Lekplatsprogram för Mariestads
kommun.
Expedierats till:
Planarkitekt Hanna Asp
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Verksamhet teknik
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Ksau § 107

Dnr 2010/00015

Beslut om samråd, Detaljplan för Sunds verksamhetspark,
Mariestads centralort
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Sunds
verksamhetspark ska samrådas enligt normalt planförfarande med följande justeringar:
-

Området som är avsatt för solenergi ska utökas.

-

Den maximala byggbara höjden ska höjas med två meter.

-

Exploateringsgraden/byggytan kan uppgå till maximalt 50 procent

-

En eventuell nybyggnation av en räddningsstation ska beaktas för de fastigheter som
ligger närmast Böjabagarn.

-

Området vid kraftledningen vid E20 ska ingå som tomtmark.

Bakgrund

Detaljplanen för Sunds verksamhetspark syftar till att möjliggöra byggnation inom
fastigheten Sund 4:6 samt del av Sund 1:1 för främst småindustri, hantverk, volymhandel
(sällanköp), kontor och lager. Vissa begränsade delar av planområdet möjliggör
restaurangverksamhet och i andra delar bilservice i form av bilförsäljning och reparationer.
I planförslaget ingår även en satsning på förnyelsebar energi i form av en anläggning för
utvinning av solenergi.
Det aktuella markområdet har ett strategiskt läge mellan två av kommunens huvudinfarter
utmed E20. Intresset växer för etableringar vid landets mest trafikerade vägar. Trafikverket
utreder en möjlig fyrfältsväg förbi Mariestad och en förbättrad vägstandard genererar
ytterligare trafik. Detta gör platsen än mer passande för etableringar. Marken utgörs idag
till största delen av åkermark.
Syftet med att upprätta en detaljplan är att fastställa den framtida markanvändningen. I
planen regleras bebyggelse, gator, park och motsvarande. Det som fastställs i detaljplanen
ligger till grund för till exempel bygglovshandläggning.
Detaljplaneprogram för Sunds handels- och industripark antogs av kommunfullmäktige
sommaren 2015. Programmet visar de förutsättningar för hur området skulle kunna
disponeras för industri och andra verksamheter samt vilka gestaltningsprinciper som bör
gälla för mark och bebyggelse. Programmet ligger till grund för det nu aktuella
detaljplanearbetet.
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I huvudsak bygger detaljplanen på samma upplägg som planprogrammet, undantaget en
viss utvidgning av planområdet åt nordväst inom delar av området som i programmet
redovisades som åkermark. Att fortsätta bedriva livskraftigt jordbruk inom fastigheten, mot
bakgrund av omvandlingen av intilliggande mark till verksamheter, bedöms som
osannolikt. Stadsplaneavdelningen föreslår därför att verksamheter på sikt kommer att
rymma delar av denna mark. En skyddszon sparas dock för att avgränsa befintlig
bostadsbebyggelse i nordväst från det tillkommande verksamhetsområdet.
Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900 (i dess lydelse
innan ändringarna trädde i laga kraft 1 januari 2015 då planarbetet påbörjades innan dess).
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2016-03-08, Beslut om samråd: Detaljplan för Sunds verksamhetspark, Mariestads
centralort.
Detaljplan för Sunds verksamhetspark, Mariestads centralort, Planbeskrivning,
Samrådshandling.
Detaljplan för Sunds verksamhetspark, Mariestads centralort, Plankarta med
planbestämmelser.
Detaljplan för Sunds verksamhetspark, Mariestads centralort, Översiktlig geoteknisk
utredning, PM geoteknik.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om samråd: Detaljplan för
Sunds verksamhetspark, Mariestads centralort.
Expedierats till:
Planarkitekt Maria Nilsson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
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Dnr 2015/00104

Tjänstegarantier inom strategiskt utvalda områden
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att revidera dokumentet
Tjänstegarantier inom strategiskt utvalda områden. Syftet med revideringen är att
tjänstegarantierna ska innebära större åtaganden för kommunens verksamheter än
lagstiftningen kräver.
Bakgrund

Johan Abrahamsson (M), dåvarande oppositionsråd, lämnade 2012-02-23 in en motion
med förslag om att införa tjänstegarantier. Motionären pekade särskilt ut områdena
bygglov och väghållning.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta
förslag till tjänstegarantier inom, för kommuninvånarna, strategiskt utvalda verksamhetsområden. Uppdraget överlämnades till chefen för sektor ledning för beredning.
Syftet med tjänstegarantierna ska vara att tydliggöra och fastställa kommunens servicenivå
till kommuninvånarna inom strategiskt utvalda områden. För att uppnå syftet med
garantierna är det av stor vikt att dessa marknadsförs till kommuninvånarna.
Chefen för sektor ledning samt fritidschefen upprättade, i samverkan med representanter
för kommunens övriga sektorer, förslag till tjänstegarantier. Förslaget innefattade 17
förslag till tjänstegarantier samt två värdighetsgarantier. Tjänstegarantierna fastställdes även
av respektive nämnd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-03-25 att
återremittera ärendet för att tydliggöra att kommunens åtaganden är mer långtgående än
lagstiftningen.
Underlag för beslut

Sammanställning av tjänstegarantier, Mariestads kommun, förslag som återremitterades av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-25.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Tjänstegarantier inom strategiskt
utvalda områden
Expedierats till:
Samtliga nämnder
Kommunchef Lars Arvidsson
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Dnr 2013/00021

Återtagande av beslut om skötselplan för del av Leksbergs backe
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för kompletterande
beredning.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 att avslå en motion om att avsätta delar av
Leksbergs backe till kommunalt naturreservat. Beslutet motiverades med att det inte fanns
några kända naturvärden inom den del som kommunen äger som skulle motivera ett
kommunalt naturreservat.
Inför kommunfullmäktiges ställningstagande gav kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunchefen i uppdrag att upprätta en skötselplan för del av Leksbergs backe som
kommunen äger. Mot bakgrund av arbetsbelastning inom mark och exploatering samt
naturvård har detta uppdrag inte påbörjats.
Samhällsbyggnadschefen bedömer att kommande års arbete främst behöver inriktas mot
pågående utvecklingsarbeten, exploateringsarbeten och skötselplanering av befintliga
naturreservat. Samhällsbyggnadschefen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott
återtar uppdraget om att upprätta en skötselplan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 2016-02-26, Uppdrag om
att upprätta en skötselplan för del av Leksbergs backe som kommunen äger.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Återtagande av beslut om skötselplan
för del av Leksbergs backe.
Expedierats till:
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
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Dnr 2016/00112

Yttrande över konsekvensutredning av förslag om
hastighetsföreskrifter på väg 201
Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun har inget att erinra mot att gällande hastighetsföreskrifter på väg 201
anpassas till vägens standard. För Töreboda kommuns del innebär det att sträckan från
Väg 49 – Hästekulla – Väg E20 vid trafikplats Ullervad får en ny hastighetsbegränsning 80
km/timme. Idag råder hastighetsbegränsningen 70 km/timme och 90 km/timme.
Mariestads kommun har inte heller något att erinra över att trafikplatsen vid väg E20 ska
heta Ullervad och inte Sandbäcken som det står i gällande föreskrift.
Bakgrund

Trafikverket har upprättat Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på
väg 201, Västra Götalands län. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
förslaget.
Sammanfattat önskar Trafikverket höja hasigheten på sträckan mellan väg 49 strax öster
om Tibro - Hästekulla (nu under ombyggnad) – Väg E20 – Trafikplats Ullervad får en ny
hastighet 80 km/timme, i stället för nuvarande 70 km/timme respektive 90 km/timme.
Syftet med Trafikverkets förslag till ändring av gällande hastighetsbegränsning är att
anpassa hastighetsbegränsningen till respektive vägs standard. Trafikverkets långsiktiga
ambition för anpassning av hastighetsbegränsningarna till vägarnas standard innebär bl.a.
att ej mötesfria vägar med måttligt och betydande trafik ska ha högst 80 km/timme. För
hastighetsbegränsningar därutöver (t.ex. 100 km/timme) kommer det i normalfallet krävas
att vägens körbanor separeras med vajer eller liknande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2016-03-08,
Yttrande över konsekvensbeskrivning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 201.
Trafikverket, remiss av Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg
201, Västra Götalands län.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över konsekvensutredning
av förslag om hastighetsföreskrifter på väg 201.
Expedierats till:
Trafikverket
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
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Dnr 2016/00103

Uppdrag och verksamhetsbeskrivning Dacapo Mariestad 2016-2018
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till Uppdrag och
verksamhetsbeskrivning 2016-2018 för Dacapo Mariestad.
2. Kommunstyrelsen vill även betona att det är viktigt att verksamheten, på ett tydligare
sätt, beaktar det politiska målet om 1 000 utbildningsplatser vid Dacapo.
Bakgrund

Dacapo Mariestad är kommunens nyetablerade plattform med uppdrag att stärka de
befintliga universitetsutbildningar som Göteborgs universitet driver i Mariestad. Uppdraget
innefattar även att utveckla och skapa fler universitets-, yrkeshögskole- samt
högskoleutbildningar. Dacapo Mariestad arbetar i nära samarbete med Hantverkslaboratoriet med platsutveckling för att stärka utbildningscampus och nå Vision 2030.
Dacapo Mariestads är relativt ny i sin organisatoriska struktur. Verksamheten i dess
nuvarande form har funnits sedan januari år 2014. För att tydliggöra uppdraget och
befintliga arbetsprocesser upprättar verksamheten årligen en ”Uppdrag och
verksamhetsbeskrivning” som löper över tre år.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för Dacapo Mariestad Maria Henriksson 2016-03-01,
Uppdrag och verksamhetsbeskrivning Dacapo Mariestad 2016-2018.
Uppdrag och verksamhetsbeskrivning Dacapo Mariestad 2016-2018.
Uppföljning av verksamhetsplan för Dacapo Mariestad 2015.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Uppdrag och verksamhetsbeskrivning
Dacapo Mariestad 2016-2018.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Chefen för Dacapo Mariestad Maria Henriksson)
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Dnr 2015/00153

Igångsättningstillstånd för Trafikåtgärder skolor väst i Mariestad
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för
nedanstående trafiksäkerhetsåtgärder i enlighet med trafikutredningen skolor F-6 väster:
-

Cirkulationsplats Marieforsleden/Södra vägen (3 000-4000 tkr)

-

Gång- och cykelväg längs Drottning Kristinas väg (från Leksbergsvägen till Hertig
Karls gata) inklusive trafiksäkra passager vid Leksbergsvägen och Hertig Karls gata
(1 000 tkr)

-

Gång- och cykelväg längs Bråtenvägen/Västra vägen (mellan Flöjtvägen och
Orrvägen) (350 tkr)

-

Trafiksäkra gång- och cykelpassager enligt trafikutredningen (1 200 tkr)

Finansiering sker via gatuavdelningens investeringsbudget för 2016 och 2017.
Bakgrund

Med andledning av det skolprojekt som pågår i västra Mariestad upprättade sektor
samhällsbyggnad en trafikutredning under år 2015. Trafikutredningen visar på vilka
trafiksäkerhetsåtgärder som behöver genomföras för att det ska finnas säkra skolvägar för
eleverna att ta sig till de nya skolorna.
De nya skolorna ska vara klara till skolstart hösten 2017 och det gäller även de
trafiksäkerhetsåtgärder utpekade som prio 1 i trafikutredningen. De trafiksäkerhetsåtgärder
som är prioriterade att genomföras före skolstart är en cirkulationsplats, 3 gång- och
cykelvägar samt 13 passager som ska trafiksäkras. Verksamhet teknik har gjort
bedömningen att dessa ryms inom gatuavdelningens ram för åren 2016 och 207 samt med
den förstärkning som gjorts för år 2017.
För att kunna säkerställa att åtgärderna är klara till skolstarten hösten 2017 avser
verksamhet teknik att påbörja dessa projekt. En preliminär tidsplan har upprättats med
hänsyn till avsatta investeringsmedel och tillgänglig projektleding. Projekten behöver
projekteras, kostnadsbedömmas samt genomföras.
Verksamhet teknik avser utföra åtgärderna enligt trafikutredningen, enligt tidsplanen nedan
och inom ramen för avsatta investeringsmedel för 2016 och 2017.
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Preliminär tidsplan:
Projekt
Cirkulation
Drottning Kristinas väg
Trafiksäkra passager
Gc Bråten vägen

Projektering
Våren 2016
Hösten 2016
Hösten 2016
Våren 2017

Genomförande
Hösten 2016/Våren 2017
Våren 2017
Våren 2017
Hösten 2017 (ev. tidigare)

Utöver dessa projekt ingår även gång- och cykelväg längs Södra vägen i Trafikutredningen.
Detta projekt har beslutats av tekniska nämnden och projektering pågår med byggstart
under sommaren 2016.
Föreslagna åtgärder har kostnadsbedömts i trafikutredningen enligt följande:
-

Cirkulation Marieforsleden/södra vägen ca 3 000-4 000 tkr.

-

Gång- och cykelväg längs Drottnings Kristanas väg ca 1 000 tkr.

-

Gång- och cykelväg längs Bråtenvägen/Västra vägen ca 350 tkr.

-

Trafiksäkring av 13 passager ca 1 200 tkr.

Tekniska nämnden beslutade 2016-02-16 att ge verksamhet teknik i uppdrag att genomföra
föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder i enlighet med trafikutredningen skolor F-6 väster.
Finansiering sker via gatuavdelningens investeringsbudget för 2016 och 2017.
Tekniska nämnden beslutade vidare att:
-

Begära igångsättningstillstånd för de föreslagna trafiksäkerhetsåtgärderna.

-

Hos kommunstyrelsen i Mariestad begära att omdisponera investeringsmedel från år
2017 till år 2016 för ”trafiklösningar i samband med skolor väst”.

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-02-16 § 42, Trafikåtgärder skolor väst i
Mariestad.
Skrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg, va- och gatuchef Michael Nordin och
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson " Trafikåtgärder skolor väst i Mariestad".
Trafikutredning för skolor F-6 Väster, 2015-08-25 .
Kostnadsredovisning trafikåtgärder skolor väst.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Igångsättningstillstånd samt
omdisponering av investeringsmedel för Trafikåtgärder skolor väst i Mariestad.
Expedierats till:
Tekniska nämnden
Ekonomichef Jonas Eriksson
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Dnr 2016/00095

VA-plan 2016-2026 för Mariestad, Töreboda och Gullspång
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska genomförda samråd
med boende i Mon och Askeviksområdet (norr om Sjötorp).
Bakgrund

Under år 2011 upprättades ett förslag till Strategiplan för VA inom Mariestad, Töreboda
och Gullspångs kommuner (MTG) vilken aldrig antogs. Sedan dess har ett arbete
genomförts för att tolka kommunens ansvar för områden som idag inte försörjs av
kommunala VA-tjänster. Samtidigt har det inom respektive kommun beslutat om LISområden där kommunen bör stipulera exploateringar. Utöver detta finns det en del frågor
inom VA-verksamheten som är direkt avgörande för vissa anläggningar beroende på hur
kommunerna väljer att exploatera i en framtid.
VA-avdelningen har därför upprättat ett förslag till VA Plan för MTG-kommunerna som
de närmsta tio åren ska fungera som en vägledning för strategiska beslut. VA-planen är
framarbetad utifrån vad VA-avdelningen anser vara en för perioden realistisk
genomförandeambition. Den behandlar de s.k. § 6-områdena, vilken underhållstakt
verksamheten ska ha som ambition, vilka verk som ska finnas kvar och vilka som med
överföringsledningar föreslås läggas ned. Planen ger även en bild av hur Va-taxan behöver
utvecklas över tid för att kunna finansiera insatserna.
Behovet av att VA-plan MTG 2016-2026 förankras politiskt är stort, men planen behöver
och måste vara ett levande dokument som följsamt möter utmaningar och möjligheter de
tio närmaste åren.
Tekniska nämnden beslutade 2016-02-16 att översända förslaget till VA-plan 2016-2026
för Mariestad, Töreboda och Gullspång till respektive kommun för yttrande och vidare
beredning.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-02-16 VA-plan för Mariestad, Töreboda och
Gullspång.
VA Plan MTG 2016-2026, En vägledning för strategiska beslut i VA-verksamheten
framtagen 2015/2016.
Bilaga 1 – Åtgärdsplan för VA-ledningsnätet tillhörande allmänna avloppsreningsverk i
Gullspångs, Törebodas och Mariestads kommuner.
Bilaga 2 a – Hantering av VA-frågor utanför nuvarande verksamhetsområden i Mariestad.
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Bilaga 3 – Områden för anslutning efter 2026.
Expedierats till:
Tekniska nämnden
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Dnr 2016/00060

Skyltprogram för Vänerskärgården med Kinnekulle
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun förespråkar att, som alternativ till nytt skyltprogram, det genomförs
en tydlig webb-satsning för att kommunicera biosfärområdet. Mariestad förespråkar även
att skyltning om biosfärområdet ska ske vid strategiska väl etablerade besöksmål inom
biosfärområdet.
Bakgrund

Biosfärkontoret har i en skrivelse framfört önskemål om att kommunen ska ta fram och
delfinansiera ett nytt skyltprogram för biosfärområdet. Det föreslagna skyltprogrammet
består av vägskyltar, så kallad brun-vit-skyltning för besöksmål, samt informationsskyltar
vid rast- och informationsplatser. Syftet med skyltningen anges vara ökad kännedom om
biosfärområdet och dess innebörd. Ärendet har överlämnats till kommunikationsenheten
för beredning.
Kostnaden för den brun-vita-skyltningen beräknas till 200 tkr, exklusive eventuell
ersättning till markägare, samt cirka 15 tkr, exklusive arbetskostnad, för komplettering med
information om biosfärområdet på befintliga rastplatsskyltar. Kostnaden föreslås belasta
biosfärområdets medlemskommuner.
Biosfärområdet och hållbarhetstanken är viktig för Mariestads kommun och ligger till
grund för kommunens vision och profilering. I Mariestad saknas dock ett tydligt
centrum/informationsplats för biosfärområdet, det saknas tydliga besöksplatser och det
finns få turistmål med direkt bärighet på biosfärområdet.
Risken är att en brun-vit-skyltning lovar något som besökaren inte kan finna då en
informationstext rimligen inte kan utgöra målet för hänvisning till ett turistmål/
turistområde. Fram till dess att området kan presentera tydliga besöksmål dit brun-vitskyltning kan hänvisa bör Mariestads kommun avvakta med en sådan skyltning.
Underlag för beslut

Skrivelse från Lennart Bergquist, ordförande för Biosfärområdet Vänerskärgården med
Kinnekulle 2016-01-22, Skyltning av biosfärområdet.
Skyltprogram för Vänerskärgården med Kinnekulle.
Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund samt turistchef Lotta
Samuelsson 2016-02-22, Skyltprogram för Vänerskärgården med Kinnekulle.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Skyltprogram för Vänerskärgården
med Kinnekulle.
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Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle)
(Kommunikationschef Annika Björklund)
(Turistchef Lotta Samuelsson)
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Dnr 2014/00343

Uppföljning av tekniska nämndens samt socialnämndens plan för
intern kontroll år 2015
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av tekniska nämndens samt socialnämndens
plan för intern kontroll år 2015.
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2014-02-10 ett reglemente för intern kontroll. I reglementet
framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern
kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas samt att
denna rapporterar utifrån kommunstyrelsens behov av kontroll.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Den genomförda uppföljningen rapporteras till nämnden oavsett
utfall. Vid upptäckta brister lämnas även förslag till åtgärder för att förbättra verksamheten.
Nämnden ska i samband med årsredovisningens upprättande och senast i januari månad
året efter rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen. Verksamhetschefen ansvarar för rapporteringen till kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden godkände 2016-02-16 upprättad uppföljning för intern kontroll år
2015.
Socialnämnden godkände 2016-02-09 upprättad uppföljning för intern kontroll år 2015.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-02-16 § 33, Uppföljning av plan för intern
kontroll 2015.
Internkontrollplan 2015 för tekniska nämnden med tillhörande kontrollrapporter.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2016-02-09 § 17, Internkontroll år 2015.
Internkontrollplan 2015 för socialnämnden med tillhörande kontrollrapporter.
Skrivelse upprättad ekonomerna Annica Olsson och Pia Möller samt chefen för sektor
stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2016-02-09, Internkontroll år 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 115

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Uppföljning av tekniska nämndens
samt socialnämndens plan för intern kontroll år 2015.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Tekniska nämnden)
(Socialnämnden)
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Dnr 2016/00081

Ombudgetering av driftmedel från år 2015 till år 2016
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 333 tkr för miljö- och byggnadsnämnden samt
551 tkr för tekniska nämnden av driftmedel från år 2015 till år 2016.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun ska nämndernas resultat,
som princip, överföras till nästa år. Ett överskott i nämnden ombudgeteras inte
automatiskt utan förutsätter att ombudgetering har begärts särskilt. Ett underskott
ombudgeteras automatiskt om inte nämnden särskilt har begärt att underskottet inte ska
ombudgeteras.
Överskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller påverka
får inte ombudgeteras, exempelvis efter beslut av staten eller annan myndighet. Överskott
som uppstått på grund av en lägre omfattning på verksamheten eller en försenad
starttidpunkt får inte heller ombudgeteras. Underskott som beror på omständigheter som
nämnden varken kunnat förutse eller kunnat påverka behöver inte ombudgeteras,
exempelvis underskott som beror på beslut av staten eller annan myndighet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel från år
2015 till 2016 för Mariestads kommun. I förslaget föreslås att ombudgetera 333 tkr av
driftmedel för miljö- och byggnadsnämnden från år 2015 till 2016.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. ekonomichef Jonas Eriksson 2016-03-02, Ombudgetering av
driftmedel från år 2015 till år 2016 för kommunens totala verksamheter.
Sammanställt dokument över samtliga ombudgeteringar från år 2015 till år 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ombudgetering av driftmedel från år
2015 till år 2016.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Tekniska nämnden)
(Socialnämnden)
(Utbildningsnämnden)
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
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Dnr 2016/00080

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2015 till år 2016
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 44 492 tkr av investeringsmedel från år 2015
till 2016, fördelat enligt följande:
Kommunstyrelsen

5 696 tkr (varav objekt 1010, 2 000tkr)

Tekniska nämnden(skattefinansierat)

34 653 tkr

Tekniska nämnden (taxefinansierat)

2 795 tkr

Socialnämnden

1 678 tkr

Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun fastställer
kommunfullmäktige investeringsbudget per nämnd. Som underlag för detta beslut ska finnas
en redogörelse, inklusive belopp för de investeringsprojekt som nämnden planerar.
Investeringsprojekt ska genomföras (i vart fall huvudsakligen) under angivna verksamhetsår.
Medel knutna till investeringsprojekt som huvudsakligen har genomförts får ombudgeteras
till nästa år. Begäran om ombudgetering ska redovisas per verksamhet och projekt.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av investeringsmedel
från år 2015 till 2016 för Mariestads kommun. I förslaget föreslås att totalt 42 492 tkr
ombudgeteras av investeringsmedel från år 2015 till 2016, fördelat enligt följande:
Kommunstyrelsen

3 696 tkr

Tekniska nämnden(skattefinansierat)

34 653 tkr

Tekniska nämnden (taxefinansierat)

2 795 tkr

Socialnämnden

1 678 tkr

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. ekonomichef Jonas Eriksson 2016-03-02, Ombudgetering av
investeringsmedel för kommunens totala verksamheter från år 2015 till år 2016.
Sammanställt dokument över samtliga ombudgeteringar från år 2015 till år 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ombudgetering av investeringsmedel
från år 2015 till år 2016.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Ekonomichef Jonas Eriksson, Miljö- och byggnadsnämnden)
(Tekniska nämnden, Socialnämnden, Utbildningsnämnden)
Justerandes signatur
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Dnr 2016/00115

Begäran om ekonomiskt stöd från Mariestads Pistolklubb för
investering i Västerängs skjutbana
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ekonomiskt stöd om 465 tkr för investering i
Västerängs skjutbana.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att, inför kommunstyrelsens behandling av
ärendet, lämna förslag till hur bidraget ska finansieras.
Bakgrund

Skjutbanan i Västeräng etablerades under tidigt sjuttiotal i samband med att den s.k.
skyttepaviljongen flyttades för att ge plats åt Marieholmsskolan och sjukhuset. Sedan dess
har pistolklubben och skyttegillet förädlat och utvecklat Västeräng till den välskötta och
funktionella anläggning den är idag. Det ideella arbete föreningarna har lagt ner på
Västeräng under snart femtio år har utförts utan större kommunala bidrag.
Fritidschefen blev våren 2015 kontaktad av pistolklubben och skyttegillet. Kontakten togs
för att nya regler och miljömål har införts för främst kulfången vilket innebär att de olika
skjutbanorna inte kan användas fullt ut och endast under en dispensperiod fram till år
2020. För pistolklubbens del har förslag på ombyggnad varit relativt enkelt att arbeta fram
men för skyttegillet krävs en längre projekteringstid.
Fritidschefens målsättning har varit att bereda de båda nödvändiga ombyggnationerna
inför ett gemensamt beslut i kommunstyrelsen. Med anledning av den mer komplicerade
handläggningen av gevärsskyttebanan har nu pistolklubben själva inkommit med en
skrivelse för att påskynda handläggningen där de begär medel för ombyggnad av
pistolskyttebanan. Kostnaden för ombyggnationen uppgår till totalt 465 tkr.
Fritidschefen framhåller att ombyggnationen av Västeräng är väldigt angelägen då det i
princip nästan är omöjligt att anlägga nya skytteanläggningar idag på grund av de hårda
miljökraven.
Underlag för beslut

Skrivelse från Mariestads Pistolklubb, Skrivelse angående nytt kulfång och miljömål på
skjutbanan i Västeräng, inklusive bilagor.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström samt fastighetsförvaltare Magnus
Persson 2016-03-09, Äskande om medel för investering i Västerängs skjutbana.
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Begäran om ekonomiskt stöd från
Mariestads Pistolklubb för investering i Västerängs skjutbana.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Mariestads Pistolklubb)
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Fastighetsförvaltare Magnus Persson)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur
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Dnr 2015/00224

Motion om att sända kommunfullmäktiges sammanträden via webbTV
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att även fortsättningsvis sända sina sammanträden via
närradion och webbradio.
Ida Ekeroth (S) samt Marianne Kjellquist (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund

Nils Farken (MP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktiges sammanträden ska
spelas in på video med ljudupptagning och direktsändas via internet. Farken föreslår vidare
att inspelningarna ska vara tillgängliga i efterhand på kommunens hemsida.
Motiveringen till motionen är att Farken (MP) tror att det skulle stärka demokratin och öka
intresset för de lokala frågorna. Farken tror även att, med dagens sociala medier,
webbsändningar av kommunfullmäktige skulle få en bra spridning och därmed bra reklam
för Mariestads politiska liv. Vidare skulle förtroendevalda i kommunfullmäktige bli mer
måna om hur framträdandet i talarstolen framhävs.
Nulägesbeskrivning
Möjligheten till webb-TV sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden har
diskuterats vid ett flertal tillfällen i Mariestads kommun. Senast ärendet var aktuellt var
2013-01-24 då förutsättningarna för webb-TV sändningar av fullmäktiges sammanträden
redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott. Redovisningen innefattade olika
alternativ av funktionalitet och kvalitet samt investerings- och driftkostnader.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att notera återrapporteringen av uppdraget och
ärendet har inte utretts vidare sedan dess.
Mariestads kommun sänder sedan ett flertal år, parallellt med sändningen i närradion,
kommunfullmäktiges sammanträden även via internet, s.k. webbradio. Kostnaden för dessa
sändningar uppgår till ca 30 tkr/år. Det framgår i annonsen i Mariestadstidningen inför
kommunfullmäktiges sammanträden att sändningen även kan följas via webbradio
(www.radiomariestad.se). Det framgår även på kallelsen till fullmäktiges sammanträde som
finns tillgänglig på kommunens hemsida att sammanträdet sänds via webbradio.
Det är inte möjligt att undersöka hur många som lyssnar på fullmäktiges sammanträden via
närradion. Det är dock enbart ett fåtal personer som lyssnar via webbradion (vilket är
möjligt att kontrollera).
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Efter diskussion med representant för Radio Mariestad kommer Mariestads kommun
fortsättningsvis att erhålla en redigerad ljudfil några dagar efter kommunfullmäktiges
sammanträden. Ljudfil kommer att publiceras på kommunens hemsida. Denna åtgärd
innebär att tillgängligheten till fullmäktiges sammanträden ökar. Det fortsatta samarbetet
med Radio Mariestad är dock avhängig kommunfullmäktiges beslut i detta ärende. Beslutar
fullmäktige att sända via webb-TV avslutas sannolikt samarbetet med Radio Mariestad.
Det inte är möjligt att bereda/utreda om webb-TV stärker demokratin och ökar intresset
för de lokala frågorna, ger bra reklam för Mariestads politiska liv eller att förtroendevalde
blir mer måna om sina framträdande i talarstolen. Beredningen av detta ärende har därför
fokuserat på att kortfattat beskriva nuläget, omvärlden samt alternativ teknik och kostnader
för webb-TV.
Omvärldsanalys
Enligt Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) rapport Kommuners Kvalitet i Korthet
(KKiK) var det 140 av landets 292 kommuner (48 procent) som sände
kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV år 2015. Motsvarande siffra för år 2014
var 128 av landets 290 kommuner. I Skaraborg var det tre av femton kommuner som
sände fullmäktiges sammanträden via web-TV år 2015. Kvalitetsskillnaden på
webbsändningarna är dock stor, allt från professionell filmning, redigering till
sammanträden som filmas med mobiltelefon och läggs ut på YouTube.
Kommunikationsenheten har tagit del av ett antal kommuners statistik avseende
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV. Den bild som
framkommer är att det är väldigt få som ser sändningen i realtid. Det är fler som ser
sändningen i efterhand men det är ändå förhållandevis låga siffror. Undersökning har skett
genom ett slumpvis val av kommuner, undersökningen är därmed inte att betrakta som
”vetenskaplig”.
Alternativ teknik och kostnader för webb-TV
Administrativa enheten har varit i kontakt med och erhållit affärsförslag/offert av två
aktörer som tillhandahåller utrustning och tjänster för att direktsända kommunfullmäktiges
sammanträden. Den ena aktören är ledande i Sverige på denna tjänst, den andre är en lokal
aktör utan tidigare erfarenhet av att direktsända politiska sammanträden.
Det finns fler aktörer som är aktuella om kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka
motionen. Syftet med att lyfta fram just dessa två aktörer är att kortfattat beskriva några av
de olika alternativ som är tillgängliga på marknaden samt lämna en ungefärlig kostnadsbild.
Alternativ 1: Stor aktör
Alternativ 1 innebär att kommunen hyr en webbaserad tjänst för att tillgängliggöra
(administrera, redigera, sända och lagra) kommunfullmäktiges sammanträden. Kostnaden
för denna tjänst uppgår till 6 800 kr/mån (prisuppgift år 2015).
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Kommunen köper även egen utrustning för en trekameraproduktion. Inköpskostnaden
uppgår till 189 tkr för HD-kvalité alternativt 81 000 kr för SD-kvalité. Detta alternativ
innebär att det är personal från kommunen som filmar, redigerar och tillgängliggör
dokument m.m. (Kostnaden för denna personal tillkommer.)
Kostnaden per sammanträde enligt alternativ 1 uppgår till ca 9 800 kr alternativt 13 800
kr/sammanträde (98 tkr respektive 138 tkr/år) beroende på val av kamera (prisuppgift år
2015). Kostnaden avser tre års avskrivning på investeringskostnaden för köp av kameror.
Alternativ 2: Lokal aktör
Alternativ 2 innebär att kommunen hyr en extern serverplats (Solidtango) för att lagra
inspelningen och göra det möjligt för medborgarna att titta på sammanträdet i efterhand.
Enligt den lokala aktören är detta ett företag och ett upplägg som flera kommuner i landet
använder. Kostnaden för serverplatsen uppgår till 2 495 kr/månad och innefattar 2 000
”tittartimmar” samt 250 gigabyte lagerutrymme. Det finns även mer omfattande alternativ
om behov finns.
I detta alternativ tillhandahåller leverantören tre kameror och annan utrustning för
videoupptagning och utsändning. Ljudet till utsändningen kommer från den befintliga
ljudanläggningen i Vänersalen. Leverantören filmar, redigerar och tillgängliggör
sammanträdena på kommunens hemsida. Kostnaden uppgår till 8 000 kr exkl.
moms/sammanträde. För längre möten tillkommer 500 kr/påbörjad timma. Tillkommer
extraarbete debiteras detta med 500 kr exkl. moms/timma.
Kostnaden per sammanträde enligt alternativ 2 uppgår till minst 10 500 kr/sammanträde,
totalt minst 105 tkr/år (prisuppgift år 2015).
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) samt Marianne Kjellquist (S) tillstyrker motionen.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket även är
arbetsutskottets beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunchefens förslag
Underlag för beslut

Motion av Nils Farken (MP) om att kommunfullmäktiges sammanträden ska spelas in på
video med ljudupptagning och direktsändas via internet.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg samt kommunsekreterare Malin
Eriksson 2016-03-10, Motion om att sända kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV.
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om att sända
kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
(Kommunikationschef Annika Björklund)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Administrative chefen Ola Blomberg)

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00123

Utvecklad medborgardialog genom kommunövergripande
synpunktshantering
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att undersöka om
finansieringen kan ske inom ordinarie budget alternativt att berörd nämnd ska
medfinansiera.
Bakgrund

Det är av stor betydelse att fånga in synpunkter och åsikter och öka dialogen med
kommunens invånare. Ett sätt att öka invånarnas möjlighet att påverka är att inbjuda till att
”tycka till” om kommunen och dess tjänster via en enkel, tydlig och sammanhållen kanal.
Synpunkter (inklusive felanmälningar, frågor, beröm, tips och klagomål) inkommer idag till
kommunen via telefon, e-post, webben och muntligen till kommunens tjänstemän i de
olika verksamheterna. Det finns ingen tydlig kanal där invånaren kan lämna sin synpunkt.
Det finns inte heller ett kommungemensamt system för att ta hand om synpunkterna.
Därmed saknas en sammanhållen bild av synpunkterna som kommer in, hur många de är,
hur de hanteras, om de följs upp eller om inlämnaren får återkoppling.
Med ett kommunövergripande system för synpunktshantering förenklas för invånaren och
möjliggör ett enhetligt arbetssätt, en systematisk process, för att ta hand om, följa upp och
lämna svar på synpunkter, klagomål, förslag och felanmälningar. Kommunen säkerställer
att inga ärenden ramlar mellan stolarna och att invånare som önskar återkoppling får det.
Kommunen får en klar bild över vilka synpunkter som lämnats och vad som hänt med
dem. Synpunkterna kan även användas som underlag för att ytterligare förbättra
verksamheterna och medborgardialogen.
Ett av kommunstyrelsens mål för år 2015 var att kommunikation och medborgarservice
skulle införa en kommunövergripande synpunktshantering och avsikten var att
medborgarkontoret skulle vara administratör och intern mottagare av systemet. På grund
av besparingskrav och förändringar i medborgarkontorets bemanning under år 2015 har ett
införande tidigare inte varit möjligt.
Efter att verksamheten nu anpassats och funnit en ny form samt att ett driftcenter för VA
och gata har etablerats i kommunen finns återigen förutsättningar för att införa och
administrera ett system för synpunktshantering.
Ett systemstöd för synpunktshantering är inte något nytt och det är många kommuner som
sedan länge har system i drift. Mariestads kommun föreslås välja ett väl etablerat och väl
utvecklat system med färdiga lösningar för invånaren såväl som för administratör,
handläggare och utförare.
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Det är väl dokumenterat att den största andelen synpunkter som tas emot av kommuner
berör teknisk verksamhet och därför är det viktigt med funktioner som möjliggör för
invånaren att skicka in bild och geografiska koordinater vid synpunkter på den yttre miljön.
Funktioner för att enkelt via olika digitala plattformar (webb, mobil, sociala medier) skicka
in synpunkter värderas också högt då det är värdefullt med olika kontaktvägar för att öka
tillgängligheten.
Flera system har undersökts, likväl som möjligheten att komplettera kommunens ordinarie
diariesystem (Ciceron) med synpunktshantering. Ett av systemen bedöms passa Mariestad
kommuns behov.
När det gäller koppling till kommunens befintliga diariesystem bedöms särskild integration
inte vara nödvändig då synpunkterna som kommer in via synpunktshanteringssystem sällan
är av karaktären att de behöver diarieföras i kommunens ”ordinarie” diariesystem
(Ciceron). Synpunkterna registreras automatiskt i synpunktshanteringssystemet. I de fall det
inkommer uppgift som behöver diarieföras finns en funktion för att skicka ärendet till
diarieföringssystemet (Ciceron) som e-post och det är ett fullt tillfredsställande förfarande.
Medborgarkontoret är intern mottagare och huvudadministratör av systemet och
användarna är verksamma i sektorerna ledning, utbildning och stöd och omsorg. Då
merparten av inkommande synpunkter hör till sektor samhällsbyggnad, och företrädelsevis
berör den yttre miljön i kommunen, bör kommunens nya driftcenter för VA/gata fungera
som stödadministratör och ansvara för de delar och användare som hör till sektor
samhällsbyggnad.
Kommunikation och medborgarservice projektleder införandet och levererar system för
synpunktshantering i drift. Införandeprojektet avgränsas till synpunktshantering.
Systemet innehåller moduler och tilläggsfunktioner som är utvecklade för teknisk
verksamhet. I de fall sektor samhällsbyggnad önskar komplettera och lägga till funktioner
som endast berör samhällsbyggnads verksamheter får det ske efter att
synpunktshanteringen är i stabil drift, minst tre månader efter införandet. Införande av
tilläggsfunktioner får projektledas och bekostas av sektor samhällsbyggnad och ska ske i
samråd med systemägaren.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2016-03-14. Utvecklad
medborgardialog genom kommunövergripande synpunktshantering (KS-mål 2015)
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Utvecklad medborgardialog genom
kommunövergripande synpunktshantering.
Expedierats till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, Kommunikationschef Annika Björklund
VA- och gatuchef Michael Nordin, Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Sida 38

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 121

Dnr 2016/00051

Resultatrapport Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) år 2015
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Mariestads kommun deltar sedan år 2012 i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) som är
ett arbete som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. KKiK består av ett antal
viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommuners kvalitet och
effektivitet. Totalt deltog ca 240 kommuner i KKiK år 2015. Utifrån resultatet har
kommunen möjlighet att analysera verksamheten och finna intressanta kommuner att
jämföra oss med.
Kvalitetschef Maria Torp informerar om Mariestad kommuns resultat från år 2015 i
jämförelse med resultatet från år 2014 samt medelvärdet för deltagande kommuner år
2015.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2016-03-10, Resultatrapport KKiK 2015.
Resultatrapport Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) år 2015
Sammanställning över Mariestads kommuns resultat år 2015 i jämförelse med resultatet år
2014 samt medelvärde för deltagande kommuner år 2015
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Resultatrapport Kommuners Kvalitet
i Korthet (KKiK) år 2015.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Kvalitetschef Maria Torp)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-23
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Ksau § 122

Dnr 2016/00135

Tillförordnad kommunchef
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Chefen för sektor samhällsbyggnad
Kristofer Svensson till tillförordnad kommunchef vid de tillfällen då det uppstår en
krissituation enligt krisledningsplanen.
Beslutet justeras omedelbart.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-01-12 att utse chefen för sektor ledning,
Maria Vaziri, till tillförordnad kommunchef vid de tillfällen då kommunchef Lars
Arvidsson är frånvarande.
Maria Vaziri avslutade sin anställning i Mariestads kommun under våren 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte utsett någon ny tillförordnad kommunchef efter
Vaziri.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-03-17, Tillförordnad
kommunchef.
Expedierats till:
Kristofer Svensson
Samtliga sektorchefer
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-23
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Dnr 2016/00136

Bostadsförsörjningsplan för Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att omgående rekrytera tre personer med lämplig kompetens för
att upprätta en bostadsförsörjningsplan för att påskynda arbetet med att upprätta nya
detaljplaner med syfte att skapa fler bostäder. Målsättningen är 1 000 nya bostäder inom
fem år och 2 000 nya lägenheter inom tio år.
Kostnaden för år 2016, ca 1 000 kr, finansieras genom de statliga medel för
flyktingmottagande m.m. som kommunen har erhållit.
Kostnaden för åren 2017-2018, totalt ca 2 000 tkr/år ska inarbetas i budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunchefens ledningsgrupp ska utgöra styrgrupp
för arbetet med att upprätta en bostadsförsörjningsplan.
Bakgrund

Antalet invånare i Mariestads kommun ökar. För att kunna möta befintligt och framtida
behov av lägenheter till år 2030 behöver 1 700-2 000 nya bostäder tillskapas. En god
planberedskap ger goda förutsättningar för byggnation.
Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att tydliggöra kommunens bostadspolitik samt att
upprätta detaljplaner för att kunna tillgodose en stor efterfrågan av bostäder.
Bostadsförsörjningsplanen ska utgå från gällande översiktsplan (ÖP 2003), den fördjupade
översiktsplan för Mariestad (FÖP Mariestad 2013), landsbygdsstrategin (under
framtagande) samt de tematiska tilläggen till ÖP i form av LIS-områden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-03-17,
Bostadsförsörjningsplan för Mariestads kommun.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Samtliga sektorchefer)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-23
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Dnr 3384

Information på sammanträdet
Landsbygdsstöd/föreningsstöd

Fritidschef Tomas Ekström informerar om ansökan från Torsö BIF om medfinansiering
från Mariestads kommun för att föreningen ska kunna ansöka om statligt landsbygdsstöd
för anläggningen på Torsö. Ansökan avser även kommunal medfinansiering inom ramen
för ”Idrottslyftet”.
Återrapportering, Medborgarkontoret

Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå informerar om pågående arbete med att utveckla
verksamheten vid medborgarkontoret.
Återrapportering, Stationshuset

Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson informerar om pågående och
planerad verksamhet vid stationshuset.
Återrapportering, Handikappanpassning av badhuset

Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson informerar om genomförda
tillgänglighetsanpassningar samt vilka anpassningar som återstår i badhuset i Mariestad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Praktikspår med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheten att, i samverkan
med Migrationsverket, etablera en verksamhet för att kartlägga yrkeskompetensen hos
nyanlända flyktingar med syfte att kunna erbjuda relevanta praktikplatser.
Praktikbank under AME

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att ombesörja att arbetsmarknadsenheten
upprättar en praktikbank med 100-150 praktikplatser inom ett flertal olika områden.
Samarbetes avtal mellan AME och fastighetsavdelningen

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett samarbetsavtal mellan
arbetsmarknadsenheten och fastighetsavdelningen avseende enklare fastighetsunderhåll på
Maria Nova.
Tillgänglighetsanpassning av badhuset

Arbetsutskottet ger kommunchefen/fastighetsavdelningen i uppdrag att utreda kostnaden
för att tillgänglighetsanpassa samt etablera en undervisningsbassäng i badhuset i Mariestad.
Nya områden för detaljplaner

Arbetsutskottet ger stadsplanechefen i uppdrag att lämna förslag till 10-15 områden på
landsbygden som är intressanta för detaljplaneläggning för nya bostäder. Uppdraget
innefattar att kontakta berörda markägare.
Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Arbetsmarknadschef Joakim Stier

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2919

Rapporter
Möte med ägaren till Stadshotellet

Johan Abrahamsson (M) informerar från möte med Stadshotellets ägare 2016-03-16
avseende den framtida verksamheten vid Stadshotellet.

”Sverige tillsammans”

Ida Ekeroth (S) informerar från konferensen ”Sverige tillsammans” den 15 mars 2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

