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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 259

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete. (KS 2014/475)
2. Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi – April 2015.
3. Mariehus AB. Uppsägning av samverkansavtalet med Mariestads kommun avseende
hemsida. (KS 2010/129)
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 260

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Göteborgs universitet. Inbjudan till konferens om alkohol och narkotika den 8 oktober 2015 i Göteborg.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 261

KS 2015/154

Prognos 2 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner prognos 2 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.
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. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 262

KS 2014/433

Prognos 2 år 2015 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidiet i socialnämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras
vid arbetsutskottets sammanträde 2015-08-12.
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. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2015 för Mariestads kommun.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2015 för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 263

KS 2014/392

Information:
Dialog med Trafikverket om att anlägga en gång- och cykelväg
utmed väg 201 mellan Ullervad och korsningen mot Jula
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
avtal med Trafikverket om projektering m.m. av gång- och cykelväg utmed väg 201 mellan
Ullervad och korsningen mot Jula.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 att tillstyrka medborgarförslaget om att det bör
anläggas en gång- och cykelväg utmed den regionala vägen 201 mellan Ullervad och Jula.
Fullmäktiges beslut villkorades med att det är en förutsättning att statlig eller regional medfinansiering beviljas för cykelvägen.
Sektor samhällsbyggnad har under maj månad haft ett dialogmöte med Trafikverket där
bland annat förutsättningarna för att komma vidare i arbetet med en cykelväg mellan Ullervad och Jula diskusterades. Då Mariestads kommun inte nyttjat de möjligheter som funnits
under de senare åren att få statlig finansiering för cykelvägar utmed det regionala vägnätet
har kommunen i detta skede fått en mycket hög prioritering av Trafikverket. Förutom dialogen kring denna cykelled pågår även dialog för att komma vidare i arbetet med en cykelväg mellan Hassle och Sjötorp.
Trafikverket önskar att träffa ett samverkansavtal med Mariestads kommun i syfte att beskriva parternas åtaganden. Sannolikt kommer Trafikverkets åtagande i ett första skede utmynna i ett förslag till vägplan för en separat gång- och cykelväg längs väg 202 på den aktuella sträckan samt eventuellt projektering av en gång- och cykelväg inom vägområdet. I ramen för samverkansavtalets innehåll kommer även projektets totala kostnader att beräknas.
Tidigare beräkning från år 2012 visade på en kostnad om totalt 2 000 tkr. Denna kostnad
måste sannolikt revideras.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C), Marianne Kjellquist (S), Henrik Karlsson (-) samt Ida Ekeroth (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket även är arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, Information
om genomförd dialog med Trafikverket om att anlägga en gång- och cykelväg utmed väg
201 mellan Ullervad och korsningen mot Jula
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 264

KS 2014/323

Information om arbetet med att anlägga en cykelförbindelse utmed
väg 26 mellan Hassle och Sjötorp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
avtal med Trafikverket och Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle om projektering m.m. av gång- och cykelförbindelse utmed väg 26 mellan Hassle och Sjötorp
Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare givit utvecklingsenheten i uppdrag att tydliggöra förutsättningarna för att anlägga en cykelförbindelse mellan Hassel och Sjötorp utmed väg 26. Syftet
med en cykelförbindelse mellan Hassle och Sjötorp är flera. Dels uppnås en förbättrad trafiksäkerhet för den oskyddade trafikanten, dels skapas en sammanhållen turistcykelväg/cykelled från Karlsborg till Lidköping (Längs Göta kanal, till Sjötorp, därefter till
Hassle och vidare till Mariestad, över Kinnekulle och till Lidköping via Källby).
Möte har ägt rum under maj månad mellan Trafikverket, biosfärskontoret samt sektor samhällsbyggnad och förslaget är i detta skede att ett samverkansavtal ska upprättas för att förtydliga parternas åtaganden samt ge en stadga i det fortsatta arbetet.
Generella åtaganden i samverkansavtalet
Här beskrivs generella åtaganden i ett kommande samverkansavtal.
Trafikverket
Trafikverket åtar sig att påbörja arbetet med att upprätta en vägplan för byggandet av en
separat gång- och cykelväg längs väg 26 samt projektera för cykelväg alternativt cykelfält
inom vägområdet längs väg 2983. För delsträcka längs väg 26 ingår projektering för bro
över Friaån. Sträckorna är preliminära och kan komma att förändras under arbetets gång.
Trafikverkets åtagande enligt detta avtal ska utmynna i ett förslag till vägplan för separat
gång- och cykelväg längs väg 26. Åtagandet sträcker sig till och med vägplanens samrådsskede men innan kungörande och granskning sker av upprättat planförslag. I åtagandet ingår även att beräkna de totala kostnaderna för nämnda åtgärder. Parterna får själv svara för
sina egna kostnader enligt de åtaganden som ges i avtalet. Den gemensamma ambitionen är
att det ska finnas planförslag med tillhörande beräkning av genomförandekostnaderna under år 2016.
Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Föreningen åtar sig att kontakta de vägsamfälligheter, fastighetsägare m.fl. som berörs. Föreningen ska undersöka förutsättningar och möjligheter för upplåtelse av nyttjanderätt för
cykelled på aktuella sträckor.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 264 (forts.)
______________________________________________________

Mariestads kommun
Mariestads kommun åtar sig att samverka med biosfärskontoret i dialogen med vägsamfälligheter och fastighetsägare. Kommunen ska, i samråd med Biosfärskontoret, upprätta förslag till upplåtelseavtal för cykelleden med berörda vägsamfälligheter och fastighetsägare
m.fl. Kommunen åtar sig vidare att säkra att cykelleden kan dras fram längs kommunal gata
i Sjötorp. Kommunen åtar sig att stå som innehavare av nyttjanderätten för cykelleden och
svara för skyltning m.m.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, Information
om arbetet med att anlägga en cykelförbindelse utmed väg 26 mellan Hassle och Sjötorp.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 265

KS 2015/45

Genomgång av sammanställning över befintliga planuppdrag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Vid sammanträdet 2015-05-20 framförde arbetsutskottet önskemål om att stadsplanechefen
skulle redovisa en sammanställning över aktuella planuppdrag vid arbetsutskottets sammanträde 2015-06-02.
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik redovisar en sammanställning över aktuella planuppdrag på sammanträdet.
Underlag för beslut

Sammanställning över aktuella planuppdrag.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 266

KS 2015/228

Beslut om uppdrag projekt ”Tidanpromenaden”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsautskott ger sektor samhällsbyggnad, i samverkan med Hantverkslaboratoriet DaCapo vid Göteborgs universitet och Chalmers, i uppdrag att detaljprojektera
och genomföra en promenadväg som första etapp längs Tidans östra strand från Trädgårdens skola till Marieholmsbrons östra brofäste.
Medel för genomförande enligt etapp 1 tas ur befintlig gaturam.
Beslutet är i linje med gestaltningsprogram för centrum som beslutades av kommunfullmäktige 1999-04-19.
Bakgrund

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Mariestad, som antogs av kommunfullmäktige
2013, beskrivs nyckelprojekt som bland annat syftar till att stärka det vattennära stråket från
Universitetsparken till Karlsholme via Tidan och inre hamnen. Ur FÖP:en, sid 20:
”…en strategi för att arbeta fokuserat och långsiktigt med det fysiska förändringsarbetet i Mariestad.
Sammanställningarna redovisar nätverk, samband och relationer som utvecklas i planförslagets delprojekt
och knyter dem till Vision 2030. Genom att identifiera delprojekt för förnyelsen av Mariestad skapas en ny
helhet…. Längs Vänerns strand finns redan i dag möjlighet att ta sig fram, vilket inte är fallet längs Tidan. Strandpromenaden längs Vänern behöver dock förbättras på ett flertal ställen för att öka tillgängligheten för fler.”
I nuläget finns två så kallade ”missing links” i det ovan nämnda stråket: en gångbro över
Tidan vid Trädgårdens skola och en passage längs Tidan mellan skolan och Kungsgatan/Marieholmsbron. Projektering av gångbron pågår och genomförande sker i närtid.
Etapp 1 i detta förslag till beslut innebär att öppna upp passagen längs Tidan. Ett litet projekt med stor effekt, där fokus ligger på att projektera och genomföra en koppling i det läge
där Trädgårdsgatan möter Tidan. Marken längs Tidan, väster om fastigheterna i kvarteren
Svanen och Tranan, ägs av kommunen och ska tillgängliggöras vid Trädgårdsgatans förlängning. Det blir då möjligt för allmänheten att använda gångstråket längs Tidan hela vägen
från Trädgårdens skola till inre hamnen – något som tydligt förstärker stadens vattenkvaliteter. Denna koppling blir i sig ett projekt i samarbetet med DaCapo/Hantverkslaboratoriet
och Chalmers då en enkel, men stadsanpassad, träbro tillverkas på plats av hantverkarna.
Prototypen blir ett första steg att öppna upp promenaden längs Tidan och den kommer
även att kunna tjäna som fiske-/metplats då den kragar ut över ån.
I etapp 2 utreds möjligheterna att projektera och genomföra ett bryggdäck längs hela den
aktuella sträckan enligt detaljplan lagakraftvunnen 2009-11-19.
Kostnaden om 250 tkr för etapp 1 finansieras via gaturamen. DaCapo och Hantverkslaboratoriet står för arbetet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 266 (forts.)
______________________________________________________

Projektet etappindelas enligt följande:
-

Som genomförande av nyckelprojekt helt enligt FÖP Mariestad, projektera för och genomföra en koppling längs Tidan i Trädgårdsgatans förlängning

-

Utreda möjligheterna att genomföra byggnation av ett bryggdäck längs hela Tidans
strandskoning från Trädgårdens skola till Marieholmsbron, enligt detaljplan

Ansvarsfördelning:
Mark- och exploateringsavdelningen upprättar avtal och tecknar nyttjanderättsavtal vid behov. Stadsplaneavdelningen medverkar i planeringen. Verksamhet teknik projekterar och
grundlägger de anslutningar som prototypen kräver. Eventuellt material tas från lager. Tekniska ansvarar för driften. Chalmers medverkar i planeringen och tar fram underlag. Hantverkslaboratoriet står för byggnationen.
Tidsplan:
workshop i samarbete med DaCapos Hantverkslaboratorium gällande detaljutförande sker
25-26 maj 2015 och byggnation av prototypen sker under vecka 33 och 34. Prototypen invigs och stråket öppnas till Byggnadsvårdskonventet som hålls i Mariestad i oktober.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, mark- och exploateringschef
Erik Randén samt chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, Beslut om uppdrag projekt ”Tidanpromenaden”.
Kartskiss samt bild över det aktuella området.
Prototyp 1 för ”Tidanpromenaden”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 267

KS 2015/229

Information:
Kommunens kostnader för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunchefen har givit controller Håcan Lundqvist i uppdrag att sammanställa kommunens
kostnader för Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). Uppdraget innefattade bl.a. att:
-

Eftersöka underlag för kommunbidragets fördelningsnyckel.

-

Jämföra Mariestads kommuns avgift i förhållande till andra kommuners avgift för
räddningstjänst.

-

Beskriva kostnadsutvecklingen inom RÖS.

Vid sammanträdet 2015-05-20 framförde arbetsutskottet önskemål om en redovisning av
kommunens kostnader för RÖS.
Controller Håcan Lundqvist presenterar upprättad sammanställning över kommunens kostnader för RÖS på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist 2015-05-20, Räddningstjänst Östra Skaraborg.
Rådgivningsrapport – Fördelningsnyckel samt framtida investeringar inom förbundet 200901-29 upprättad av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.
Fördelningsnyckeln inom RÖS.
Avgiftsjämförelse av kostnader för räddningstjänst med andra kommunalförbund och
nämnder (2013).
Kostnadsutveckling inom RÖS under åren 2010-2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson
Controller Håcan Lundqvist

Justerandes signatur
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Ksau § 268

Tillgänglighetsanpassning av Österlånggatan/gågatan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-05-20 kommunchefen i uppdrag att upprätta ett
beslutsunderlag för tillgänglighetsanpassning av Österlånggatan/gågatan.
Kommunchefen återrapporterar uppdraget på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
T.f. gatuchef Johan Bengtsson

Justerandes signatur
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Ksau § 269

Finskt förvaltningsområde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att rekrytera lämplig person
som samordnare för finskt förvaltningsområde
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-05-20 kommunchefen i uppdrag att upprätta ett
beslutsunderlag för kommunens fortsätta arbete med finskt förvaltningsområde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Maria Vaziri

Justerandes signatur
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Ksau § 270

KS 2014/211

Försäljning av fastigheten Guldsmeden 2, Söderåsen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt där fastigheten Guldsmeden 2 (Söderåsen) försäljs till Gryning Vård AB, 556605-8201. Försäljningspriset uppgår till 1 350 000 kr.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2014-05-07exploateringschefen i uppdrag att, via mäklare, försälja
fastigheten Guldsmeden 2 (Söderåsen).
Exploateringschefen har upprättat ett förslag till köpekontrakt där fastigheten Guldsmeden
2 (Söderåsen) försäljs till Gryning Vård AB, 556605-8201. Försäljningspriset uppgår till
1 350 000 kr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, Försäljning av Guldsmeden 2 (Söderåsen).
Förslag till köpekontrakt där Mariestads kommun säljer fastigheten Guldsmeden 2 (Söderåsen) till Gryning Vård AB, 556605-8201, för 1 350 tkr.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Fastighetschef Bo Theorén
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Ksau § 271

KS 2014/160

Investeringsmedel för energieffektivisering (Epc) under år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 800 tkr för att påbörja energieffektiviseringen av Vadsbogymnasiet under innevarande år.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till finansiering.
Bakgrund

Under hösten år 2014 och våren år 2015 har fastighetsavdelningen tillsammans med entreprenören Enea, numera Rejlers Energiprojekt AB, genomfört en energiinventering av samtliga kommunens fastigheter. Hela inventeringen är inte sammanställd ännu, det är dock klart
att Vadsbogymnasiet är den fastighet som snarast bör åtgärdas och som redan kommande
vintersäsong genererar en betydande besparing.
I en första etapp innevarande år är avsikten att ta bort fyra ventilationsaggregat utan återvinning i den nordöstra delen av skolan samt att ersätta dem med ett större med återvinning. Ett nytt fläktrum måste byggas. Projekteringen för detta samt arbete med att upprätta
ritningar för ett nytt fläktrum kommer att påbörjas snarast.
Under år 2016 kommer arbetet att fortsätta i lämpliga etapper. Arbetet med riktat fastighetsunderhåll och övrig renovering kommer även att initieras under år 2016. Inom kort påbörjas planeringen för detta i samverkan med sektor utbildning med syfte att klarlägga åtgärder och tider för tillträde till lokalerna m.m.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén 2015-05-25, Investeringsmedel för energieffektivisering (Epc) under år 2015.
Sammanställning av inventeringsresultat Epc.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)
(Tekniska nämnden)
(Fastighetschef Bo Theorén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-27

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 272

KS 2015/227

Nya avgiftsnivåer 2015 för maxtaxa inom förskola och fritidshem
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar om nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskolan och fritidshemmen enligt utbildningsnämndens förslag.
De nya avgifterna gäller från och med den 1 juli 2015.
Bakgrund

Skolverket fastställer statsbidrag för kommande bidragsår senast den sista december varje år
till kommuner som tillämpar maxtaxa. Förordningen (2001:160) har ändrats så att inkomsttaket indexeras, vilket med all sannolikhet innebär att den maximala avgiftsnivån kommer
att höjas varje år.
De nya högsta avgiftsnivåerna ska tillämpas från och med den 1 juli 2015.
Utbildningsnämnden föreslår att maxtaxan justeras enligt följande:
Förskola
Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4:

3 procent av inkomsten – dock högst 1 287 kr per månad
2 procent av inkomsten – dock högst 858 kr per månad
1 procent av inkomsten – dock högst 429 kr per månad
Ingen avgift

(höjning 27 kr)
(höjning 18 kr)
(höjning 9 kr)

2 procent av inkomsten – dock högst 858 kr per månad
1 procent av inkomsten – dock högst 429 kr per månad
1 procent av inkomsten – dock högst 429 kr per månad
Ingen avgift

(höjning 18 kr)
(höjning 9 kr)
(höjning 9 kr)

Fritidshem
Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4:

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 42 890 kr.

(höjning 890 kr)

Med förskola och fritidshem jämställs pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola
eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid
då förskola eller fritidshem inte erbjuds (förordning 2011:678).
Utbildningsnämnden beslutade 2015-05-12 att föreslå kommunfullmäktige besluta om nya
avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskolan och fritidshemmen enligt utbildningsnämndens
förslag samt att de nya avgifterna gäller från och med den 1 juli 2015.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-05-12 § 83, Nya avgiftsnivåer 2015 för
maxtaxa inom förskola och fritidshem
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-27

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 272 (forts.)
______________________________________________________

Skrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg samt handläggare Lars Stäring
2015-03-30, Nya avgiftsnivåer 2015 för maxtaxa inom förskola och fritidshem
Skrivelse från Skolverket 2015-03-24, Nya avgiftsnivåer för maxtaxa.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till
(Utbildningsnämnden)
Utbildningschef Katarina Lindberg)
(Anna-Karin Yséus, chef förskola)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-27

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 273

KS 2015/209

Yttrande över förslag till Regional samordning av kommunernas
energi- och klimatrådgivning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun ställer sig positiv till en fortsatt regional stödstruktur för samordning av
energi- och klimatrådgivningen samt till medfinansiering av Hållbar Utveckling Väst (HUV).
Mariestads kommun vill även betona att det är viktigt att kommunernas arbete med energioch klimatrådgivning ska resultera i ett tydligare stöd till invånare och näringsliv.
Bakgrund:

Dalslandskommunernas kommunalförbund samt Hållbar Utveckling Väst (HUV) har upprättat förslag till Regional samordning av kommunernas energi- och klimatrådgivning. Förslaget
innefattar bl.a. framtida organisering och verksamhet för Hållbar Utveckling Väst (HUV).
Följande frågeställningar ingår i förslaget:


Har ni nytta av den samordning som idag finns inom HUV? Vilken nytta har ni?
Energi- och klimatrådgivningen har idag stor nytta av HUV:s samordning. Främst genom nätverksträffar, fortbildningar, olika projekt och kommunikation med Energimyndigheten.



Ska vi i fortsättningen ha en regional stödstruktur för detta?
Den regionala strukturen har fungerat bra men den har också kompletterats med träffar m.m. på delregional nivå, vilka har fyllt en viktig funktion.



Vilket organ eller organisation bör ta på sig detta uppdrag?
Ingen åsikt, men se bilaga för hur huvudmannaskapet ser ut för övriga energikontor.



Skulle det fungera om något av de delregionala kommunalförbunden i länet blir ny huvudman?
Ingen åsikt, men se bilaga för hur huvudmannaskapet ser ut för övriga energikontor.



Förutom det stöd som ges från Energimyndigheten är det rimligt att kommunerna avsätter en mindre summa på förslagsvis 1 kr per invånare, vilket liknar det upplägg som
tillämpas i övriga län i Sverige. (Detta för att även fortsättningsvis kunna medfinansiera
projektverksamheten.)
För HUV:s verksamhet är det viktigt med en stabil intäkt som kan medfinansiera de många projektanslag som söks. Ett exempel på detta är att HUV nu har tvingats att varslat 7 av 11 medarbetare,
trots att medel finns avsatta längre fram.

Energi- och klimatrådgivningen föreslår att kommunen ställer sig positiv till en fortsatt regional stödstruktur för samordning av energi- och klimatrådgivningen samt till medfinansiering av HUV.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-27

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 273 (forts.)
______________________________________________________

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-01 att återremittera ärendet för att bland annat tydliggöra frågan om kommunernas medfinansiering. Kommunstyrelsen beslutade även att överlåta åt arbetsutskottet att yttra sig över förslag till regional samordning av kommunernas
energi- och klimatrådgivning. Yttrandet ska anmälas i kommunstyrelsen.
Underlag för beslut

Skrivelse från Dalslandskommunernas kommunalförbund samt Hållbar Utveckling Väst
(HUV) 2015-05-11, Regional samordning av kommunernas energi- och klimatrådgivning.
Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivarna Peter van der Tol samt Thomas Skagenborg 2015-05-13, Remissvar - Regional samordning av kommunernas energi- och klimatrådgivning.
______________________________________________________

Expedieras till:
Dalslandskommunernas kommunalförbund
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol
Energi- och klimatrådgivare Thomas Skagenborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-06-02

Anslagsdatum

2015-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-07-01

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

