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Ledamot kommunstyrelsen § 75
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Ordförande barn- och utbildningsnämnden § 75
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Ordförande kommunrevisionen § 75
Vice ordförande kommunrevisionen § 75
Kommunrevisor § 75
Kommunrevisor § 75
Kommunrevisor § 75
Kommunchef
Chef Sektor utbildning § 75
Chef Sektor stöd och omsorg § 75
Chef Sektor samhällsbyggnad §§ 75-81
Chef Sektor ledning/ekonomichef § 75
Teknisk chef § 75
Miljö- och byggnadschef § 75
Avfallschef § 75
Kulturchef § 75
Personalchef § 75
Redovisningschef § 75
Ekonomienhetsansvarig § 75
Ekonom § 75
Ekonom § 75
Ekonom § 75
Ekonom § 75
Ekonom § 75
Controller § 75
Exploateringschef §§ 76-81
Miljöinspektör/projektledare § 76
Fritidschef § 82
Kvalitetschef § 86
Sekreterare
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Ksau § 73

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Överklagande av beslut att anta detaljplan för
Tjörnudden Norra, Brommösund samt Tjörnudden Södra, Brommösund, Mariestads
kommun.
Länsstyrelsen avslår överklagandena och fastställer besluten att anta detaljplanerna.
2. Boverket. Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus.
3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet.
4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ny vägledning om fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen.
5. Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer kommunstyrelsen i Mariestads kommuns beslut att avslå ansökan om färdtjänst.
6. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2014-01-30 § 12, beslut att anta en
tillsyns- och kontrollplan med tillhörande behovsutredning och koppling till definierade
mål enligt framtagen miljömålslista.
7. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2014-01-30 § 11, beslut att lägga
redovisningen av verksamhetsuppföljningen till handlingarna.
8. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2014-01-30 § 9, beslut att anta en
reviderad delegationsordning i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
9. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2014-01-30 § 8, beslut att anta kvalitetsmål 2014 i enlighet med i ärendet upprättat förslag med tillägget att meddelande ska
skickas ut till sökanden (eller motsvarande) om handläggningstiden riskerar att bli längre än
redovisade tider.
10. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2014-01-30 § 7, beslut att revidera
sin arbetsordning för innevarande mandatperiod.
11. Gatuchefen Matz Hasselbom. Svar på skrivelse från Intresseföreningen för Lugnås Stationssamhälle i vilken föreningen önskar anslag till inköp av blommor. (KS 2013/457)
12. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Gullspångs kommun. Beslut att anta LISplanen med tillhörande samrådsredogörelse och utställningsutlåtande.
13. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marianne Kjellquist (S). Rapport från möte med
fastighetsägare, pressbyrån m.fl. angående Resecentrum den 6 februari 2014.
14. Länsstyrelsen Västra Götalands län m.fl. Dokumentation från konferensen ”En dag om
föräldrastöd” den 5 december 2013 i Uddevalla.
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15. Regeringens skrivelse 2013/14:61 ”En politik för en levande demokrati.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Ksau § 74

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Kommunakuten. Inbjudan till seminariet ”Juridik för kommunägda företag” den 26
februari 2014 i Stockholm.
2. Svenska Båtunionen, SweBoat. Inbjudan till Båttinget och havdagsseminariet ”Båtlivet
och politiken – Valspecial 2014” den 5 mars 2014 i Stockholm.
3. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till Demokratidagen 2014 den 3 april
2014 i Stockholm.
4. Kommunakuten, Centrum för fritidsjuridik. Inbjudan till kursen ”Fritidsjuridik” den 3
april 2014 i Stockholm.
5. Sjöbo kommun. Inbjudan till seminariet ”Vad krävs för att skapa en ny era i bostadsbyggandets Sverige? Den 11 april 2014 i Sjöbo.
6. Nätverket De Glömda Barnen, Västra Götaland. Inbjudan att delta i kampanjen ”Spela
roll!” som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet
dricker för mycket eller använder andra droger.
7. Skaraborgs kommunalförbund. Inbjudan till informationsträff om Kinnekullebanan
den 25 februari i Mariestad.
8. Svenskt Näringsliv. Inbjudan till Framtidsmöte ….. och mycket annat under våren med
Svenskt Näringsliv i Västra Götaland den 4 april 2014 i Skövde. Arbetsutskottet beslutar att Christer Dalvik (MAP) representerar Mariestads kommun vid mötet.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Bokslutsdag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har kallat nämndernas presidier och ledande tjänstemän
till bokslutsdag för år 2013.
Bokslutsdagen inleddes av kommunchef Lars Arvidsson som reflekterade över kommunens
verksamheter och ekonomi under år 2013.
Redovisningschef Lars Bergqvist redogjorde för kommunens bokslut år 2013. Därefter redovisade berörda chefer/ekonomer bokslutet för respektive nämnd.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Redovisningschef Lars Bergqvist
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KS 2013/0193

Yttrande över ansökan från Vasa Vind AB om tillstånd enligt
miljöbalken för uppförande av högst 14 vindkraftverk vid Västra
Kinneskogen inom Mariestads kommun (Dnr 551-12939-2013)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att ta upp en dialog
med Vasa Vind AB där kommunens målsättning är att anpassa ansökan utifrån samrådsförslaget.
Bakgrund

Kommunstyrelsen behandlade den 2013-10-10 ärendet om att avge yttrande över ansökan
från Vasa Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av högst 14 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen i Mariestads kommun. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att föra en dialog med Götene kommun och med exploatören kring
den ansökta vindkratsparken.
Till ärendet förs den kompletterande handlingen som utgörs av yttrande från Götene kommun. I yttrandet föreslår Götene kommun att Mariestads kommun ska avstyrka den föreslagna etableringen. Exploatören Vasa Vind AB har per telefon meddelat Mariestads kommun att det finns möjlighet att i vissa delar diskutera vindkraftsparkens utbredning.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2014-02-03, Återremiss - Yttrande
över ansökan från Vasa Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av högst 14
vindkraftverk vid Västra Kinneskogen inom Mariestads kommun (Dnr 551-12939-2013).
Götene kommun, protokollsutdrag från kommunstyrelsens förberedande utskott 2014-01-22
§ 44, Angåeden planerad etablering av vindkraftpark i Kinneskogen, Mariestads kommun.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-10-10 § 175, Yttrande över ansökan från Vasa
Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av högst 14 vindkraftverk vid
Västra Kinneskogen inom Mariestads kommun (Dnr 551-12939-2013).
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-01-28 § 4, Riktlinjer för prövning av etablering av större vindkraftsparker.
Skrivelse från miljöinspektör Anders Hultén Olofsson 2013-05-22, Svar på kompletteringsremiss om Vasa Vinds AB:s tillståndsansökan, Västra Kinneskogen 2:1, Mariestads kommun.
Skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götalands län, Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för uppförande och drift av vindkraftpark, Mariestads kommun.
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Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft i Västra Kinneskogen i Mariestads kommun,
Västra Götalands län.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Miljöinspektör Anders Hultén Olofsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-19

Sida 8

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 77

KS 2013/0064

Medborgarförslag om att gallra ur skogs- och betesområdet norr om
Gummerstavägen till betesmark enligt EU-norm
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder med anledning av medborgarförslaget.
Området ska skötas för att vara betesmark till dess att annan markanvändning kan bli aktuell. Förutsättningar för att anlägga en grillplats studeras närmare i framtagandet för detaljplanen vid Sjukhuset, västra Ekudden. Kostnaden för skötsel av området kommer att tas
från kommunens skogskonto.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Bakgrund

Mattias Andersson har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen borde gallra ur
skogs- och betesområdet norr om Gummerstavägen och området väster om ”sjukhusbacken” för att på så sätt öka intresset för nybyggnation i området Västra skogen. Medborgarförslaget överlämnades till utvecklingsenheten för beredning.
Omfattande åtgärder har utförts inom området som utpekas i medborgarförslaget där kommunen är markägare. Inom delar av området har inhägnad utökats för att kriminalvården ska
kunna nyttja området som betesmarker. När djuren har fått etablera sig kommer återkommande åtgärder behövas för att hålla efter alskott och kompletterade åtgärder kommer att
genomföras när det blir tydligt vilka områden inom inhägnaden djuren prioriterar.
I gällande fördjupad översiktsplan för Mariestad 2013-2030 finns det inom området både
områden för landskapsvård och bostadsbebyggelse. Genom området går den västra sträckningen av strandpromenaden.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Mattias Andersson i vilket han föreslår att kommunen borde gallra
ur skogs- och betesområdet norr om Gummerstavägen och området väster om ”sjukhusbacken” för att på så sätt öka intresset för nybyggnation i området Västra skogen.
Skrivelse av planeringschef Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén, Svar
på medborgarförslag: Gallra ur skogs- och betesområdet norr om Gummerstavägen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mattias Andersson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Exploateringschef Erik Randén)
Justerandes signatur
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KS 2014/44

Synpunkter på Landsbygdsutredningen remissversion januari 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun tycker det är positivt att det införs ett grundläggande utbud för de
kommuner som idag inte når upp till en minsta nivå. Men känner en osäkerhet i att godkänna huvudprincipen i utredningen, d v s att man först bestämmer syftet med kollektivtrafiken och därefter beslutar om ett utbud, eftersom det kan påverka dagens trafikutbud.
Principen innebär också att trafik utöver grundläggande utbud främst är beroende av efterfrågan. Enligt utredningen är det inte meningen att ”plocka bort” någon trafik om det finns
tillräckligt resande men frågan är vad tillräckligt resande innebär. Många orter, bl. a Mariestad, har idag ett bättre trafikutbud än det grundläggande utbud som presenteras i utredningen och vi känner nu en osäkerhet i vad huvudprincipen på sikt kommer att innebära för
dagens utbud.
Kommunen tror att om riktlinjerna för grundläggande utbud genomförs kan det innebära
stora konsekvenser för boende på landsbygden, framförallt för gymnasieelever. Flertalet
gymnasieelever som bor på landsbygden, där det är mindre än 1000 invånare, kommer ha
svårt för att studiependla och kan bli tvingade att flytta.
Mariestads kommun bedömer att anropsstyrd trafik kan vara en bra lösning på landsbygden
i syfte att öka eller bibehålla antalet resmöjligheter. Men för att hela resan ska vara attraktiv
och ett naturligt val för resenären måste den anropsstyrda turen hålla de tider som anges i
tidtabellen annars fungerar inte hela resan med de eventuella anslutningar som ska göras. En
utökning av den anropsstyrda trafiken måste även medföra att färdbevisen integreras. Idag
kan en resenär som åker anropsstyrt endast åka på månadskort eller betala enkelbiljettpris.
Det är även viktigt att Närtrafiken utvecklas så att resenären kan boka en anslutningsresa
till/från linjelagd trafik samt att resenären kan åka till närmaste ort/plats även om den är
belägen utanför den egna kommunen/länet.
Med tanke på att Ullervad är en av åtta orter i Västra Götaland som inte uppfyller grundläggande utbud, och med tanke på att Ullervad är den största kransorten i Mariestads kommun, vill kommunen att fler tidtabellslagda resmöjligheter införs snarast möjligt. Anropsstyrda turer kan vara ett bra alternativ. I dagsläget är det inte möjligt att arbetspendla
till/från Ullervad. Studiependling är endast möjlig i begränsad omfattning.
Mariestads kommun vill särskilt påkalla att kollektivtrafiknämnden och Västtrafik AB
skyndsamt bör tillsätta särskilda forum, arbetsgrupper eller motsvarande för att kontinuerligt arbeta direkt med kommunerna inom Västra Götalandsregionen för att utveckla kollektivtrafiken på landsbygden.
Bakgrund

Landsbygdsutredningen syftar till att ta fram riktlinjer för landsbygd och mindre tätorter så
att trafikförsörjningsprogrammet kompletteras med ett viktigt underlag för trafikens utveckling. Samtidigt syftar arbetet till att ge kommuner och invånare en tydligare bild av vilket trafikutbud som kan förväntas finnas på lång sikt på olika plaster runt om Västra Götaland.
Justerandes signatur
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Utredningen utgår från SCB:s definitioner där landsbygd är ett samlingsbegrepp för både
småorter och tätorter med invånare upp till 3 000 personer.
Utredningen visar på att utbudet av kollektivtrafik i mindre orter varierar kraftigt. De orter
som ligger utmed ett utpekat stråk har oftast en god turtäthet medan utbudet för orter utanför stråken kan vara tämligen begränsad.
Då kollektivtrafik på landsbygd är svår att göra attraktiv för alla vill man i landsbygdsutredningen klargöra för vem och vad kollektivtrafiken ska fylla för syfte. En indelning av landsbygden har därför gjorts i ett antal kategorier för att tydliggöra syfte, grundläggande trafikutbud samt föreslå tänkbara trafikformer.
När det gäller Närtrafik konstaterar utredningen att det finns ett antal orter som saknar Närtrafik helt eller har Närtrafik som behöver byggas ut (i Skaraborg Grästorp och Gullspång).
Det finns även ett tiotal tätorter som inte uppfyller kriterierna för grundläggande utbud (i
Skaraborg Ullervad och Kvänum). Målsättningen är att utbyggnaden av Närtrafiken och det
grundläggande utbudet ska vara infört senast 2016 där kostnaden för Regionen beräknas
uppgå till mellan 15-25 miljoner kr/år. Utöver detta föreslås även en utbyggnad av mindre
pendelparkeringar.
Landsbygdsutredningen har presenterats under hösten 2013 i samtliga delregionala kollektivtrafikråd (DKR) med tillhörande tjänstemannaberedningar. De frågor och synpunkter
som har framkommit finns samlade i ett särskilt dokument ”Landsbygdsutredningen – frågor och svar” och en del av dessa synpunkter har redan inarbetats i Landsbygdsutredningens remissversion.
Kollektivtrafikmyndigheten önskar nu få svar på ett antal frågor. Synpunkter från kommunerna ska vara Skaraborgs kommunalförbund tillhanda senast den 5 mars. Därefter sammanställs ett gemensamt förslag till svar som läggs fram på Skaraborgs kollektivtrafikråd
den 21 mars. Landsbygdsutredningen kommer sedan att lyftas i regionala kollektivtrafikrådet den 3 april och slutligen tas upp för beslut i kollektivtrafiknämnden den 24 april 2014.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av trafiksamordnare Irene Andersson 2014-02-10, Synpunkter från Mariestads kommun på Landsbygdsutredningen remissversion januari 2014.
Remissversion Landsbygdsutredning 2014-01-10.
Landsbygdsutredningen – frågor och svar, 2013-12-02.
Protokoll från Kollektivtrafiknämnden, 2013-12-12.
Beslut om remiss av landsbygdsutredningen, 2013-11-29, Dnr KTN 88-2013.
______________________________________________________

Expedieras till
Västtrafik AB, Delregionala kollektivtrafikråden
Trafiksamordnare Irene Andersson
Justerandes signatur
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KS 2014/21

Ansökan om driftsbidrag för M/S Marianne år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 125 tkr till M/S Marianne Ekonomisk Förening för genomförande av båtturer på Vänern.
Motiveringen till bidragsnivån är att bidraget från Mariestads kommun i första hand avser båtturer på Vänern, dagtid. Kvällsturer finansieras utanför detta bidrag och då företrädesvis av de externa aktörer som har nytta av turerna, exempelvis berörda restauranger med flera. Det finns inga förväntningar från Mariestads kommun på att
M/S Marianne ska genomföra reguljär turtrafik på Göta kanal då redan andra rederier
trafikerar kanalen.
2. Villkor för bidraget:
a. Bidraget beviljas under förutsättning att M/S Marianne trafikerar sträckan Mariestad - Sjötorp T/R minst tre dagar i veckan och minst under tidsperioden v. 27 –
v. 32. Sammantaget bör tidtabellen innefatta trafik fem dagar i veckan.
b. Hemmahamn under ovanstående period är Mariestads gästhamn.
c. Kommunstyrelsen konstaterar att M/S Marianne säsongen 2014, tack vare uppgradering, utökar trafiken i rimlig utsträckning även till tilläggsplatser i Brommösund.
d. Det förutsätts att kvällsturer finansieras utanför detta bidrag och då företrädesvis av
de externa aktörer som har nytta av turerna, exempelvis berörda restauranger med
flera.
e. Det finns inga förväntningar från Mariestads kommun på att
M/S Marianne ska genomföra reguljär turtrafik på Göta kanal då redan andra rederier trafikerar kanalen.
3. Turistbyrån i Mariestad kan ombesörja biljettbokning.
4. Kostnaden tas ur kommunstyrelsens pengar till förfogande för år 2014.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Christer Dalvik (MAP) övertar ordförandeskapet vid behandlingen av ärendet
Bakgrund

M/S Marianne har under tidsperioden 2 juli till 3 augusti 2013 genomfört tur- och returresor Mariestad – Sjötorp två gånger per vecka samt Vänerturer till Skeberga och Brygghuset.
Antalet passagerare uppgick till 406 stycken.
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Då fartyget för närvarande håller på att uppgraderas för att bli godkänt för trafik i s.k. Dområde utökas trafiken säsongen 2014 till att omfatta trafik även till tilläggsplatser i Brommösund.
Från turister och lokalbefolkning finns stor efterfrågan på kortare dagsturer på Vänern, däremot finns det idag rederier som har reguljär båttrafik på Göta kanal. För att kunna marknadsföra båtturerna är det viktigt att det är en kontinuitet i tidtabellen.
Föreningen har erhållit 150 tkr i driftbidrag såväl säsongen 2012 som 2013. Antal passagerare 2012 var 425 stycken. 2013 var det 406 passagerare. Under hösten 2013 erhöll föreningen ett bidrag á 70 tkr för att uppgradera M/S Marianne för trafik i s.k. D-områden.
Styrelsen för M/S Marianne Ekonomisk Förening ansöker om driftbidrag på 175 tkr för
båtturer på Vänern för år 2014.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse av planeringschef Kristofer Svensson samt turistchef Lotta Samuelsson 2013-0207, Ansökan om driftsbidrag för M/S Marianne år 2014.
Skrivelse från M/S Marianne Ekonomisk Förening, 2014-01-23, Ansökan om driftsbidrag
för 2014.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(M/S Marianne Ekonomisk Förening)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Turistchef Lotta Samuelsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 80

KS 2014/46

Skrivelse till Västtrafik AB angående indragning av Rondenbussarna
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka upprättat förslag till skrivelse angående
indragning av Rondenbussarna till Västtrafik AB.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-02-05 planeringschefen i uppdrag att ställa
samman ett förslag till skrivelse till Västtrafik avseende trafiken med ”Rondenbussen”.
Planeringschefen har upprättat ett förslag till skrivelse till Västtrafik AB.
Underlag för beslut

Förslag till Skrivelse till Västtrafik AB upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 201402-06, Vi ställer oss frågande till indragning av de populära och i hög grad nyttjade Rondenbussarna.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Ksau § 81

KS 2011/79

Utbyggnad av ny väg samt utökning av parkeringsplats vid Laxhall
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avsätta 1 960 tkr till utbyggnad av väg
samt utökad parkeringsplats vid Laxhall.
Finansiering sker via kommunstyrelsens investeringsmedel.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela gatuavdelningen ett extra anslag
om 108 tkr/år för kapitalkostnaden.
3. Arbetsutskottets beslut förutsätter att ett avtal om gatukostnadsersättning tecknas med
fastigheterna i det aktuella området.
Bakgrund

I detaljplanen för Backebolet 1:29 finns p-plats för personbilar, husvagnar och trailers samt
lokalgata för framtida stugor och hotell, sjösättningsramp samt restaurang. Allt eftersom
byggrätter tas i anspråk ökar betydelsen av denna infrastruktur och den är nödvändig för att
planen i sin helhet ska kunna genomföras.
Väg och parkering är utlagd i gällande plan som allmänplatsmark med ett kommunalt ansvar
för anläggande och finansiering.
Kostnaden kan även efter särskilt beslut fördelas på fastigheterna inom området i form av
gatukostnader. Detta ska göras på ett skäligt vis och möjligheterna påverkas av fördelningen
mellan enskilt och kommunalt huvudansvar i gällande plan.
Inom området pågår byggnation närmast hamnen. Ett hus är uppfört och ytterligare tre är
på väg upp då exploatören sålt tillräckligt för att kunna gå vidare i projektet. Tillträde kommer att ske under våren. Det finns konkreta intressen för områden utanför planområdet där
intressenter vill titta på ytterligare bebyggelse som är beroende av denna infrastruktur.
Tidplan och kostnader:
- Projekteringsarbetet är utfört till februari 2014
- Marköverenskommelser och avverkning tidigast i mars 2014
-

Byggstart april/maj 2014 med färdigställande i sep 2014.

Projektering inkl. geoteknik
Byggkostnad
Oförutsett i byggskedet 10%
Totalt

Justerandes signatur

200 tkr
1600 tkr
160 tkr
1 960 tkr

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 81 (forts.)
______________________________________________________

Arbetet kommer att utföras i egen regi eller med avtalsentreprenör. Vid en byggkostnad
enligt kalkyl blir gatuavdelningen tilldelad extra anslag om 108 tkr/år för kapitalkostnaden.
Om inte parkeringsplatsen byggs ut i första skedet reduceras kostnaden med 700tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, exploateringschef Erik Randén
samt projektledare Johan Bengtsson, Utbyggnad av ny väg samt utökning av parkeringsplats
vid Laxhall.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Projektledare Johan Bengtsson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Ekonom Elisabeth Westberg
Gatuchef Matz Hasselbom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Ksau § 82

KS 2014/47

Information: Indragning av badbussar till sommarsimskolan på
utomhusbadet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att badbussarna även fortsättningsvis ska transportera barnen till simskolan. Badverksamheten ska ha möjlighet att förlägga simskolan till
eftermiddagstid
Bakgrund

Sedan 1968 har badhuset organiserat och till största del finansierat badbussarna till sommarsimskolan på Ekuddenbadet. Bussarna har åkt enligt fastställd rutt och hämtat och lämnat
simskolebarn vid olika tider under den period som sommarsimskolan varit igång. De senaste åren har efterfrågan av simskoleplatser under sommaren minskat vilket innebär en lägre
intäktsfinansiering av bussarna. Samtidigt har kostnaden för busstransporterna kraftigt ökat.
Fritidsenheten har därför beslutat att från och med årets sommarsimskola och tills vidare
upphöra med badbussarna. För att ändå kunna erbjuda simskola till de barn som önskar
delta förläggs merparten av simundervisningen till eftermiddags- och kvällstid istället för
som tidigare på förmiddagstid. Detta för att underlätta för barnfamiljer att själva ordna
skjuts till simskolan. Då kommunens fritidshem även har nyttjat badbussarna för barn som
har deltagit i simskoleundervisningen under verksamhetstid är grundskolechef Inger Hermansson informerad om förändringen. Hon har meddelat att den inte kommer att orsaka
problem för fritidshemmen.
Information om indragning av badbussarna kommer att delges samtliga hem och skolaföreningar i grundskolan, fritidshemmen samt med annons i Mariestadstidningen.
Fritidschef Tomas Ekström informerar om förändringen på arbetsutskottets sammanträde.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) yrkar att badbussarna även fortsättningsvis ska transportera barnen till
simskolan. Skogsberg yrkar vidare att badverksamheten ska ha möjlighet att förlägga simskolan till eftermiddagstid
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Skogsbergs (C) yrkande för beslut och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-02-06, Information om indragning
av badbussar till sommarsimskolan på utomhusbadet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 83

KS 2014/23

Dokumenthanteringsplan för medborgarkontoret, Sektor ledning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för medborgarkontoret.
Bakgrund

Kommunarkivet i samverkan med medborgarkontoret har upprättat ett förslag till dokumenthanteringsplan för medborgarkontoret. Planen avser åren 2014 och 2015.
Enligt kommunstyrelsens arkivreglemente ska nya dokumenthanteringsplaner beslutas av
kommunstyrelsen som tillika är arkivmyndighet.
Kommunarkivarien föreslår kommunstyrelsen, tillika arkivmyndigheten, att fastställa förslaget till dokumenthanteringsplan för medborgarkontoret.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunarkivarie Jan Christer Wahlbäck 2014-01-24, Förslag till dokumenthanteringsplan 2014-2015 för medborgarkontoret, Sektor ledning.
Förslag till dokumenthanteringsplan 2014-2015 för medborgarkontoret, Kommunledningskontoret, Sektor ledning, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunarkivarie Jan Christer Wahlbäck)
(Chefen för medborgarkontoret Malin Kvarnrud)
(Kommunikationschef Annika Björklund)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Ksau § 84

KS 2014/48

Hyresavtal för förskolan Hasselbacken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna upprättat förslag till hyresavtal för
förskolan Hasselbacken.
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att genomföra eventuella slutjusteringar i
kontraktet.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden gav 2013-10-02 förvaltningschefen i uppdrag att förhandla
fram ett långsiktigt hyresavtal för förskolan Hasselbacken. En muntlig överenskommelse
har träffats mellan konkursförvaltaren av Johannes-bergsområdet och kommunchefen som
innebär att det ska ske en total renovering av lokalerna. Samtliga ytskikt åtgärdas i samråd
med hyresgästen.
Förskolan som har hyrts sedan 1983 inrymmer fyra förskoleavdelningar och är ändamålsenliga för förskoleverksamhet. Nuvarande kontrakt förlängs med ett år i taget vilket innebär
att inga renoveringar genomförs på grund av det kortsiktiga avtalet.
Renoveringen beräknas ta sex till åtta veckor. Avsikten är att förskolans verksamhet under
tiden bedrivs i lokaler på Ljungdalens förskola. Hyreskostnaden täcks av förskolans ordinarie budgetram.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-01-30 att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att teckna ett 10-15 årigt hyresavtal för förskolan Hasselbacken.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av verksamhetschef Anna-Karin Yséus samt chef för sektor Utbildning
Katarina Lindberg 2014-01-22, Hyreskontrakt Förskolan Hasselbacken.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2014-01-30 § 8, Hyresavtal Förskolan
Hasselbacken.
Förslag till hyresavtal för förskolan Hasselbacken.
______________________________________________________

Expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-19

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 85

KS 2014/49

Gemensam administrativ enhet för nämndsekreterare
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tjänsten som nämndsekreterare i barnoch utbildningsnämnden flyttas från Sektor utbildning till den administrativa enheten
inom Sektor ledning från och med 2014-06-30. Detta kommer dock inte att påverka
nämndsekreterarens övriga arbete inom sektor utbildning. Sektorchefen disponerar, på
samma sätt som idag, den tid som nämndsekreteraren inte ägnar sig åt nämndadministrativt arbete.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, under innevarande
år, flytta över nämndsekreteraruppdraget för miljö- och byggnadsnämnden till den administrativa enheten. Genomförandet av uppdraget ska ske i samverkan med berörda
aktörer.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-02-05 kommunchefen i uppdrag att upprätta ett
underlag för beslut som innebär att kommunens samtliga nämndsekreterare samlas inom
den administrativa enheten. Underlaget ska även innefatta en tidplan för när organisationsförändringen ska vara genomförd.
Den administrativa enheten ansvarar sedan 2012-04-01 för nämnsekreterarfunktionerna i
kommunstyrelsen, socialnämnden och kulturnämnden. Sedan 2014-01-01 ansvarar administrativa enheten även för nämndsekreterarfunktionen i tekniska nämnden.
Kommunchefen har upprättat ett underlag som beskriver uppdrag och syfte för den gemensamma administrativa enheten för nämndsekreterare. Underlaget beskriver även nämndsekreterarnas arbetsuppgifter och placering samt förslag till förändringar som överensstämmer
med arbetsutskottets uppdrag.
Förslaget innebär att tjänsten som nämndsekreterare för barn- och utbildningsnämnden
flyttas från Sektor utbildning till den administrativa enheten inom Sektor ledning från och
med 2014-06-30. Detta kommer dock inte att påverka nämndsekreterarens övriga arbete
inom sektor utbildning. Sektorchefen disponerar, på samma sätt som idag, den tid som
nämndsekreteraren inte ägnar sig åt nämndadministrativt arbete.
Vad gäller tjänsten som nämndsekreterare i miljö- och byggnadsnämnden finns ett flertal
alternativ för hur denna funktion kan ingå i den administrativa enheten. Det är dock inte
lika självklart att denna tjänst ska flyttas över till den administrativa enheten då enbart en
mindre del av nämndsekreterarens uppdrag avser nämndadministrativt arbete. Ett mer realistiskt förslag är snarare att miljö- och byggnadsnämnden köper denna tjänst från administrativa enheten. Ett ytterligare alternativt är en gemensam lösning, inom ramen för den administrativa enheten, för hela Sektor samhällsbyggnad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Då denna fråga behöver utredas/diskuteras vidare föreslås att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att, under innevarande år, flytta över nämndsekreteraruppdraget för
miljö- och byggnadsnämnden till den administrativa enheten. Genomförandet av uppdraget
ska ske i samverkan med berörda aktörer.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2014-02-10, Gemensam administrativ
enhet för nämndsekreterare.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2014-02-10, Gemensam administrativ
enhet för nämndsekreterare – Syfte och uppdrag.
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunchef Lars Arvidsson
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 86

KS 2014/50

Mål för kommunstyrelsens verksamheter år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen/diskussionen.
Bakgrund

Samtliga nämnder ska årligen ställa sig frågan ”Hur kan vi i vår nämnd bidra till förverkligandet av Vision 2030?” Utifrån detta formulerar nämnden därefter 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 målen.
Sektor ledning presenterar förslag till mål för kommunstyrelsen 2015 på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2014-02-07, Kommunstyrelsens mål 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 87

KS 2013/310

Igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av jubileumsteatern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för om- och
tillbyggnad av Jubileumsteatern. Kostnaderna för om- och tillbyggnaden finns avsatta i
beslutad budget för år 2014 och 2015.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till finansiering av eventuellt tillkommande optioner. Kommunchefen får även i uppdrag att identifiera åtgärder
som kan betecknas som rent fastighetsunderhåll i samband med om- och tillbyggnaden.
3. Arbetsutskottet beslutar att Rotundans framtid kommer att behandlas i särskild ordning
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2013-11-07 tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja projektet
med om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern. Stenmarks Bygg är upphandlad i ett partneringavtal, projektering och framtagande av kalkyl har pågått under december 2013 och
januari 2014. Det finns avsatta investeringsmedel, 15 mkr 2014 och 15 mkr 2015.
En kalkyl som tagits fram i samverkan med entreprenörerna visar att entreprenaden beräknas hålla sig inom budget. I dessa kostnader ingår om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern,
belysning, värme, ventilation, storköksutrustning och stolar i salongen. Det finns beräkningar på optioner och kommunen behöver ta ställning till om en eller flera av dessa ska
ingå i om- och tillbyggnaden. Val av optioner görs i samråd med folkparksföreningen. Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta, om omfattningen på
projektet vad gäller.
- Barutrustning.
190 000 kr
- Husgeråd.
120 000 kr
- Utescen.
45 000 kr
- Enkel ljudanläggning. Salong.
114 000 kr
- Yttre el marknad/husbilar.
270 000 kr
- Digitalsändning.
624 000 kr
- Leddisplay.
174 000 kr
- Bild och ljudanläggning matsalar.
495 000 kr
- Stolar/bord i Sal 1och Sal 2.
241 000 kr
- Vikväggar ersätter blockväggar.
Inget ljudkrav mellan Salar och Salong. - 300 000 kr
Kostnaden för dessa åtgärder ryms inte inom beslutat investering (30 mkr)
Justerandes signatur
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Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) yrkar att arbetsutskottet inte ska bevilja igångsättningstillstånd.
Kjellquist yrkar vidare kommunchefen ska få i uppdrag att upprätta ett underlag som överensstämmer med socialdemokraternas och miljöpartiets budgetförslag.
Nils Farken (MP) tillstyrker Kjellquists (S) yrkande.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt projektledare Ulf Johansson
2014-02-12, Omfattning på om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Tekniska förvaltningen

.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2014/51

Avtal med Vara Folkhögskola avseende folkhögskola i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att teckna ett avtal med Vara folkhögskola avseende folkhögskola i Mariestad enligt upprättat förslag.
Avtalet finansieras inom ramen för Arbetsmarknadsenhetens budget samt inom kommunledningskontorets budget.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att teckna ett samverkansavtal mellan
Mariestads kommun, Töreboda kommun och Gullspångs kommun som klargör parternas respektive insatser i folkhögskoleutbildningen.
3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till en långsiktig
finansieringslösning för Vara Folkhögskolas etablering i Mariestad.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-10-24 kommunchefen i uppdrag att Mariestads
kommun, eventuellt i samverkan med annan aktör, snarast ska ansöka om att få etablera en
folkhögskola från och med höstterminen 2014.
För att genomföra folkhögskolekurser måste man vara en folkhögskola eller samverka med
en folkhögskola. Kommunchefen och chefen för sektor utbildning har fört en dialog med
representanter för Vara folkhögskola om folkhögskoleutbildning i Mariestad. Eventuellt kan
även samverkan med Töreboda och Gullspång bli aktuell. Vara folkhögskola säger sig
kunna bedriva uppdragsutbildning i Mariestad, vilket innebär att Mariestad köper utbildningen och står för kostnaderna.
Vara folkhögskola har lämnat ett avtalsförslag med budgetering för upp till 15 platser i allmän kurs (gymnasienivå mot högskolebehörighet) under år 2014. Den totala kostnaden kan
uppgå till 1 186 tkr exklusive möbler, kostnader för lokalvård och IT-kostnader samt lokalhyra som idag är finansierad i driftbudget 2014.
För att klargöra rollerna krävs att ett samverkansavtal skrivs mellan Mariestads kommun
och Vara folkhögskola, och vid behov även med Töreboda och Gullspång. Ett avtalsförslag
mellan Mariestads kommun och Vara Folkhögskola finns framtaget och bifogas i bilaga.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2014-01-31, Etablering av folkhögskola
i Mariestad.
Västra Götalandsregionen, Vara Folkhögskola, förslag till Avtal utbildningsplatser

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Sektor utbildning)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-19

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 89

Återrapportering av uppdrag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoniavtal med VänerEnergi AB

Kommunchef Lars Arvidsson informerade om att underlag och förslag till beslut i ärendet
kommer att vara klart att behandlas av arbetsutskottet den 26 februari.
______________________________________________________

Lägesrapport Vänershofshallen

Kommunchef Lars Arvidsson informerade om att den opartiska utredningen om Vänershofshallen kommer att vara klar under vecka 10.
Ärendet ska behandlas av arbetsutskottet den 26 mars.
______________________________________________________

Redovisning av uppdrag till kommunchefen

Kommunchefen återkommer med en redovisning av arbetsutskottets uppdrag till kommunchefen vid sammanträdet den 12 mars.
______________________________________________________

Utbildning i ”Kolada”

Marianne Kjellquist (S) informerade om en utbildning i ”Kolada” som är en databas över
nyckeltal i kommunernas verksamheter. Utbildningsdagen är den 4 april.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-19

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 90

Arbetsutskottets uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Billings bensinstation

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att fortsätta förhandlingarna
om köp av Billings bensinstation.
______________________________________________________

Återremiss av verksamhetsplanen för Sektor Ledning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-10 att återremittera verksamhetsplanen för Sektor
Ledning för en kostnadsberäkning av de föreslagna målen.
Arbetsutskottet beslutar att ärendet ska behandlas av arbetsutskottet den 12 mars.
______________________________________________________

Bortkoppling av tjänstemännens telefoner

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder så att
kommunens tjänstemän ska vara tillgängliga via telefon.
______________________________________________________

Utsmyckning av rondellen vid Norra infarten

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger planeringschefen i uppdrag att upprätta ett beslutsunderlag avseende utsmyckning av rondellen vid Norra infarten
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-02-19

Anslagsdatum

2014-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-03-14

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

