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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 328

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Kommunakuten AB. Inbjudan till grundkursen ”Det kommunala ansvaret för skolskjutsar – en genomgång” den 2 oktober 2015 i Stockholm.
2. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till Klimatanpassningsdag 2015 ”Varför
kommunala klimatanpassningsplaner?” den 3 september 2015 i Göteborg.
3. Pwc. Inbjudan till utbildningen ”Intern styrning och kontroll – Grund” den 7 oktober
2015 i Stockholm.
4. Region Kronoberg. Inbjudan till konferensen ”Skogsbranden i Västmanland 2014 –
Vad lärde vi oss och hur kommer det att påverka svensk krisberedskap?” den 28 september 2015 i Växjö.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 329

KS 2015/69

Diskussion om utveckling av medborgarkontoret
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen/informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-08-12 att kommunchefen ska tillsätta en
arbetsgrupp för att utveckla medborgarkontoret. I detta ingår att stärka servicen mot besökare och näringsliv.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra politisk styrgrupp med uppdrag att tydliggöra
de politiska förväntningarna för utvecklingen av medborgarkontoret. De politiska förväntningarna ska ligga till grund för tjänstemännens arbete.
Arbetsutskottet och berörda tjänstemän diskuterar förutsättningar och politiska förväntningar för en utveckling av medborgarkontoret.
Underlag för beslut

Muntlig diskussion/information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 330

KS 2015/187 (KS 2015/53)

Kommunstyrelsens mål för år 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att revidera mål 1
(Höja beredskapen vid förfrågan från exploatör).
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan hur kan nämnden/styrelsen bidra till
förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem mål som har
anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så att
det säkerställs att det finns resurser att genomföra de beslutade målen. Målen följs också
upp i samband med budgetuppföljningen, det vill säga i samband med prognosarbetet samt
i delårsrapport och årsbokslut.
Mot bakgrund av tidigare diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott har sektor ledning upprättat följande förslag till mål för kommunstyrelsen 2016:
1. Höja beredskapen vid förfrågan från exploatör.
Etappmål 2016: Utveckla en väg in/lots.
2. Revidera översiktsplanen (ÖP)
3. Ökad frisknärvaro: De anställda ska uppleva sin hälsa som god och trivas på sin arbetsplats.
Etappmål 2016: Frisknärvaron ska vara minst 95 procent.
4. Öka antalet eftergymnasiala utbildningsplatser – KY och högskole-/ universitetsutbildningar.
5. Öka samordning och marknadsföring av aktiviteter i stadskärnan mellan föreningar, handel och kommunen och marknadsföra detta i en app.
Ettappmål 1 2016: Köp in, utveckla och marknadsföra en app plattform. Utveckla innehåll i appen utifrån den information som redan idag finns tillgänglig. I ett första steg görs en avgränsning där evenemang
ingår som en del - Kommunikationsenheten
Etappmål 2 2016: Samordna och marknadsför evenemang i app plattformen - Handelsplats Mariestad
Underlag för beslut

Skrivelse av kvalitetschef Maria Torp 2015-08-14, Framtagande av KS mål 2016.
Förslag till mål för kommunstyrelsens verksamheter 2016.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetschef Maria Torp
Kommunikationschef Annika Björklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 331

KS 2015/264

Ansökan om ekonomiskt bidrag för evenemanget Speed Art Design
2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Speed Art Design om 175 tkr att användas till
marknadsföring av evenemanget 2016. Kostnaden belastar kommunstyrelsens medel till förfogande år 2015.
Mariestads kommun bistår även evenemanget med administrativt stöd för fakturering.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att kommunicera och samordna evenemanget Speed Art Design med det lokala näringslivet och kommunens verksamheter och utbud.
Bakgrund

Speed Art Design är ett evenemang på temat fart, konst och design som arrangerats tre
gånger tidigare med ca 30 000 besökare vid varje evenemang.
Inför 2016-års upplaga ansöker arbetsgruppen för Speed Art Design om ekonomiskt bidrag
från kommunen om 175 tkr samt administrativt stöd. Pengarna ska användas till marknadsföring av evenemanget. Bland annat planeras att producera och skicka ut en evenemangstidning i 90 000 exemplar.
Evenemanget hör till de större som arrangeras i Mariestad och har tidigare genomförts väl och
varit välbesökt. Speed Art Design profilerar orten och det stora antalet besökare ger kommunen positiv marknadsföring samtidigt som det genererar intäkter till lokal handel m.m.
Underlag för beslut

Ansökan om ekonomiskt bidrag för evenemanget Speed Art Design 2016.
Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2015-08-12, Ansökan om
ekonomiskt bidrag för evenemanget Speed Art Design 2016.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Speed Art Design, Claes Pettersson)
(Kommunikationschef Annika Björklund)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 332

KS 2015/311

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.
Bakgrund

Med anledning av en lagändring om fullmäktiges mandatperiod har kommunfullmäktiges
presidium föreslagit en revidering av fullmäktiges arbetsordning.
Administrativa enheten har gjort en översyn av arbetsordningen och bland annat uppdaterat
andra stycket under 5 § som avser tidpunkten för när det nyvalda fullmäktige ska sammanträda för första gången. (Se KL 5 kap 5 §).
Övriga föreslagna revideringar i arbetsordningen är huvudsakligen av redaktionell karaktär.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2015-08-07, Revidering
av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Förslag till reviderad arbetsordning.
Cirkulär 14:15 från SKL, Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige inklusive bilagan
Arbetsordning för fullmäktige – ett underlag för lokala bedömningar.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 333

KS 2015/312

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund.
Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund bildades år 2007 och antog i samband med detta en förbundsordning. Under år 2014 gjordes en översyn av den politiska organisationen för Skaraborgs kommunalförbund. Med anledning av detta uppstod ett behov av en revidering av
förbundsordningen.
Föreslagna ändringar i förbundsordningen är föranledda av synpunkter som framkommit
under utredningsarbetet samt av förändringar i lagstiftning och praxis. Ambitionen har även
varit att i förbundsordningen tydliggöra förbundets ställning och relation till medlemskommunerna.
Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige antog 2015-01-15 det reviderade förslaget till
förbundsordning och beslutade samtidigt att föreslå medlemskommunerna att fastställa den
reviderade förbundsordningen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2015-08-11, Reviderad
förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund.
Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige 2015-01-15 § 15.
Reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Skaraborgs kommunalförbund)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 334

KS 2015/172

Medborgarförslag om att anlägga en sammanhängande
promenadväg längs Tidan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka delar av medborgarförslaget.
Mariestads kommun har nyligen inlett ett projekterings- och genomförandearbete för att
anlägga en gångväg längs vissa delar av ån Tidan. Gångstråk längs med Tidan finns utpekat i
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mariestad 2013-2030. Genomförande för resterande
gångstråk längs Tidan, enligt FÖP Mariestad, prövas i årligen i budgetarbetet.
Bakgrund

Stellan Sundler, Stenåldersvägen 7 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att det
ska anläggas en 3,5 km lång sammanhängande promenadväg längs ån Tidan, från Ekuddens
camping till Stadskvarnen och åter på östra sidan hamnen.
Mariestads kommun har nyligen inlett ett planerings- och projekteringsarbete för att anlägga
en gångväg mellan Trädgårdens skola och Marieholmsbron. Detta som en förlängning av
den gång- och cykelbro som planeras över Tidan i höjd med Trädgårdens skola och Universitetsparken. Färdigställande av denna del av gångvägen längs vattnet beräknas till oktober år
2015. Gång- och cykelbron är under projektering och genomförande planeras under år 2016.
I den fördjupade översiktsplanen, FÖP Mariestad 2013-2030, sid. 20, framgår att: Strandpromenaden längs Tidan och Vänern behöver förbättras för att öka tillgängligheten för fler.
På sid. 75 nämns att Längs med Vänern och Tidan kopplas befintliga gångvägar samman till
en sammanhängande strandpromenad. Ett genomförande av dessa intentioner får prövas i
årligen i budgetarbetet.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Stellan Sundler i vilket han föreslår att det ska anläggas en 3,5 km
lång sammanhängande promenadväg längs ån Tidan, från Ekuddens camping till Stadskvarnen och åter på östra sidan hamnen.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2015-08-10, Medborgarförslag om att anlägga en sammanhängande promenadväg längs Tidan.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stellan Sundler)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 335

KS 2015/298

Huskurage – Initiativ för att förhindra våld i nära relationer
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Mariehus AB för synpunkter.
Bakgrund

Huskurage är ett initiativ för att förhindra våld i nära relationer. I april 2014 föddes idén om
att förhindra våld i nära relationer genom att få grannar att agera. Initiativtagarna, Peter
Svensson och Nina Rung, skapade en policy och en rutin för hur alla som lever tillsammans
som grannar ska agera vid oro i nära relationer. Detta fick namnet ”Huskurage”.
Initiativet har fått mycket uppmärksamhet, det sprids och stöttas av både kommuner, myndigheter, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.
På Huskurage hemsida (huskurage.se) kan policydokument m.m. hämtas som stöd för hur
grannar ska gå tillväga när de upplever oro för våld i nära relationer. Avsikten är att få människor att våga agera när de vet hur och varför. Målet är att minska våld i allmänhet och våld
i nära relationer i synnerhet. Huskurage kan utvecklas till att bli en del av Grannsamverkan.
Munkfors, Forshaga samt Kristinehamns kommuner har redan ställt sig bakom initiativet
samt uppmanat sina bostadsbolag och fastighetsägare att göra detsamma. Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådet i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner stöttar
initiativet och uppmanar respektive kommun att göra detsamma.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Johan Walfridsson 2015-08-11, Huskurage –
initiativ att förhindra våld i nära relationer.
Protokoll från Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådet 2015-05-19 (§ 6:1)
Huskurage – en policy och rutin vid oro för våld i nära relation, för hyresvärd och bostadsrättsförening.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mariehus AB
säkerhetssamordnare Johan Walfridsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 336

KS 2014/473

Information: Upprustning av cykelbanor hösten 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sträckan längs järnvägsspåret i Madlyckan ska
nyasfalteras i sin helhet.
Bakgrund

Sektor samhällsbyggnad har i uppdrag att upprätta en cykelnätsplan. Planen ska visa dagens
cykelnät och framtida utbyggnad. I planen kommer även prioritering av upprustning att redovisas. Enligt upprättad tidsplan ska cykelnätsplanen antas under år 2015.
I investeringsbudgeten för åren 2015 - 2018 finns stora summor avsatta för upprustning och
nyanläggning. För att redan nu påbörja upprustning av befintliga cykelbanor kommer nedan
nämnda sträckor att påbörjas under hösten 2015. Valet av dessa sträckor grundar sig på de
prioriteringar som ligger till grund för cykelnätsplanen. När det gäller sträcka A. kommer
byggtrafik till Lockerudsskolan köra in från Marieforsleden varför en del stängs av under
byggtiden. Denna del samt belysning av sträcka A. kommer ske i ett senare skede.
A. Marieforsleden, från Lockerudsvägen till Bråtenvägen, undantaget delen vid
Lockerudsskolan.
B. Marieforsleden, utanför Marieholms center.
C. Sträckan längs Marieforsleden och Göteborgsvägen runt Prebende.
D. Punktinsatser längs järnvägen Snuggen.
E. Mellan Grangärdet och Ladukärr.
Kostnad för ovan nämnda sträckor beräknas grovt till 1 000 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt projektledare Björn Isvi 2015-08-13, Information: upprustning cykelbanor ht-15.
Kartor över upprustning av gång- och cykelbanor hösten 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Projektledare Björn Isvi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 337

KS 2011/28

Etablering av bodar i inre hamnen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Koncept och placering av nya bodar i inre hamnen är framtaget och projekteringsarbete går
mot genomförandefas. Diskussion angående byggnation i samarbete med AB Stadens hus
pågår. VA-projektering för anslutning av vatten och avlopp pågår.
Mark- och exploaterings- och stadsplaneringsavdelningen redogör för genomförande av
bodbyggnation och lek-/vistelseytor på fastigheten Kornet 1 och Gamla staden 6:1 (området mellan nuvarande servicebyggnad för hamnen och Hamnmagasinet).
Informationen innefattar även en kortare syn på plats i inre hamnen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt mark- och exploateringschef Erik Randén 2015-08-17, Information: Bodar i Inre hamnen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 338

KS 2015/250

Information:
Pågående arbete med detaljplanering av Katthavet Sjöstaden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik informerar om föroreningar och saneringsbehov i det
område norr om Strandvägen och öster om Karlsholme som är under detaljplanering. Förhandlingar om markköp har påbörjats, och diskussion med Söne buss som arrenderar
kommunal mark har inletts. Detaljplanen är under arbete och beslut om samråd kan komma att
tas i början av oktober.

Frågan om utbyggnad av stranden väster om Karlsholme omfattas inte av detaljplaneområdet i Katthavet då stranden ryms inom gällande plan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2015-08-18, Information: Katthavet Sjöstaden.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2015-08-18, Information: Katthavet Sjöstaden – Föroreningar, sanering och markuppköp.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2015-08-18, Information: Badstrand Karlsholme.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 339

KS 2011/190

Detaljplanerna för Tjörnudden Norra och Tjörnudden Södra, Brommösund, Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom den 19
augusti 2015 i mål nr P 457-15
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att Mark-och miljödomstolens dom i mål nr P 457-15 ska
överklagas.
2. Kommunstyrelsen ger stadsjuristen Rolf Sjöström i uppdrag att föra kommunens talan i
målet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade den 29 september 2014 att anta detaljplan för Tjörnudden Södra samt för Tjörnudden Norra, båda vid Brommösund i Mariestads kommun. Planområdena är belägna på den västra delen av ön Torsö i Vänern.
Beslutet att anta detaljplanerna överklagades till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som i
beslut den 15 januari 2015 avslog överklagandena och fastställde detaljplanerna.
Länsstyrelsens beslut har därefter överklagats till mark- och miljödomstolen. Den nyssnämnda domstolen har i dom den 19 augusti 2015 upphävt kommunfullmäktiges beslut om
detaljplaner för Tjörnudden. Domstolen har ansett att planområdena inte är lämpliga för
bebyggelse med tanke på översvämningsrisken, eftersom lägsta grundläggningsnivå i planerna (+46.7 i RH2000) är lägre än den nivå som Länsstyrelsen för Västra Götalands län har
rekommenderat som dimensionerande nivå (+47.47 i RH2000).
Det antecknas att Länsstyrelsen för Västra Götalands län, i sin tillsynsgranskning av de konkreta planerna, har accepterat kommunens val av dimensionerande nivå för ny bebyggelse.
Eftersom såväl Mariestad kommun som Länsstyrelsen för Västra Götalands län har gjort
bedömningen att planområdena är lämpliga för bebyggelse med en dimensionerande nivå på
+ 46.7 i RH2000 bör mark- och miljödomstolens dom överklagas.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström, Detaljplanerna för Tjörnudden Norra och
Tjörnudden Södra, Brommösund, Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom den
19 augusti 2015 i mål nr P 457-15.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Stadsjurist Rolf Sjöström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-26

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 340

Information på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Brand i Gamla stan

Ordförande Johan Abrahamsson (M) diskuterar kommunens beredskap för en brand i
Gamla stan.
Arbetsutskottet beslutar att bjuda in representanter för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
för att diskutera beredskapen för en brand i Gamla stan.
______________________________________________________

Sjukskrivningsprocessen

Personalchef Stefan Wallenå informerar om den aktuella sjukskrivningssituationen samt aktuella aktiviteter inom ramen för resursbudgetmodellen.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-26

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 341

Uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Inköpsenhet/inköpschef

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
en inköpsorganisation samt formerna för den nya enhetens finansiering, uppdrag och arbete.
Uppdraget ska redovisas under september månad 2015.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-08-26

Anslagsdatum

2015-08-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

