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KS 2013/0064

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
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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)
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KS 2014/21

Ansökan om driftsbidrag för M/S Marianne år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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 förutsätter 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.

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att göra en utvärdering av sommarens aktiviteter/båtturer under hösten 2014.

4.

M/S Marianne ekonomisk förening ska under hösten 2014 till kommunstyrelsen inkomma med en ekonomisk redovisning över den gångna säsongen.

5.

Turistbyrån i Mariestad kan ombesörja biljettbokning.

6.

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.
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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.
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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med tilläget att kommunstyrelsen
ger kommunchefen i uppdrag att utvärdera sommarens aktiviteter/båtturer och att M/S
Marianne ekonomisk förening under hösten 2014 ska inkomma med en ekonomisk redovisning över den gångna säsongen.
Behandling på kommunstyrelsen

Marianne Kjellquist (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utvärdera sommarens aktiviteter/båtturer och att
M/S Marianne ekonomisk förening under hösten 2014 ska inkomma med en ekonomisk
redovisning över den gångna säsongen.
Sture Pettersson (S) tillstyrker Kjellquists (S) tilläggsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag med Marianne
Kjellquists (S) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av planeringschef Kristofer Svensson samt turistchef Lotta Samuelsson
2013-02-07, Ansökan om driftsbidrag för M/S Marianne år 2014.
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Skrivelse från M/S Marianne Ekonomisk Förening, 2014-01-23, Ansökan om driftsbidrag
för 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
M/S Marianne Ekonomisk Förening
Planeringschef Kristofer Svensson
Turistchef Lotta Samuelsson
Kommunchef Lars Arvidsson
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KS 2014/23

Dokumenthanteringsplan för medborgarkontoret, Sektor ledning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunarkivarie Jan Christer Wahlbäck
Chefen för medborgarkontoret Malin Kvarnrud
Kommunikationschef Annika Björklund
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KS 2014/51

Avtal med Vara Folkhögskola avseende folkhögskola i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektor utbildning
Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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Medborgarförslag om att förlänga gång- och cykelvägen mellan
Snapen och centrum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att bereda ärendet ytterligare inför ett
genomförande.
Bakgrund

Karin Hellgren har i ett medborgarförslag föreslagit att gång- och cykelvägen från Snapen
till centrum förlängs från Katthavsvägen till Nygatan. Det skulle bl.a. innebära att det går att
cykla på cykelbana mellan Snapen och Sandviken. Medborgarförslaget överlämnades till
tekniska förvaltningen för beredning.
Tekniska förvaltningen framhöll att en förlängning av gång- och cykelbanan, från Katthavsvägen till Nygatan, är en viktig utbyggnad av befintligt gång- och cykelvägnät och bör prioriteras inom en snar framtid. Denna felande länk i sträckningen är en viktig del för att öka
säkerheten för oskyddade trafikanter. Den är även en viktig del i arbetet med cykelvägnätet
inom biosfärområdet och cykelleder inom Vänerskärgården samt mellan centralorten och
Berga. Tekniska förvaltningen ställde sig positiva till att befintlig gång- och cykelväg från
Snapen och Berga förlängs med delen Katthavsvägen – Nygatan utmed Strandvägen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-25 att återremittera ärendet för att utreda om det är möjligt att innefatta förslaget i den förestående etableringen i Nolskogen alternativt att rusta upp den befintliga gång och cykelvägen vid Vänerns strand, från Strandgården till Karlsholme.
Ärendet överlämnades till tekniska förvaltningen för kompletterande beredning. Tekniska
förvaltningen föreslår att den berörda länken bör få en ökad prioritet. Utbyggnaden av Nolskogen är omfattande och det kommer att ta relativt lång tid att planera och förverkliga utbyggnaden av Nolskogen. Den bör därför inte begränsa förverkligandet av denna felande
länk i gång- och cykelvägnätet, dock bör byggnationen av Sjöstaden etapp II avvaktas.
Den befintliga sträckan utmed Vänerns strand bör vara kvar som en länk mot Näset
och hamnområdet. Sträckan kan vid enstaka tillfällen vara avstängd i samband med
evenemang på Karlsholme vilket innebär att fotgängare och cyklister ska erbjudas en
säker väg utmed Strandvägen.
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut och yrkar
att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att att bereda ärendet ytterligare inför ett genomförande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag samt eget yrkande till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Karin Hellgren, Snuggenäsgatan 4 i Mariestad, om att förlänga gångoch cykelvägen från Snapen till centrum, från Katthavsvägen till Nygatan.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt trafikingenjör Eva Berdenius
2013-12-12, Yttrande över medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Katthavsvägen
och Nygatan.
Skrivelse upprättad av trafikutredare Eva Berdenius 2010-11-09, Yttrande över medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Katthavsvägen och Nygatan.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, teknisk chef Åke Lindström och
projektledare Johan Bengtsson 2014-03-14, Medborgarförslag om att förlänga gång- och
cykelvägen från Snapen till centrum utmed Strandvägen – kompletterande kostnadsberäkning
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska förvaltningen)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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KS 2012/369

Yttrande över granskningsförslag till Översiktsplan 2020 för
Karlsborgs kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun har inget att erinra mot förslaget till översiktsplan för Karlsborgs
kommun. De reflektioner som gavs under samrådet gäller fortfarande.
Bakgrund

Karsborgs kommun har upprättat förslag till granskningsförslag till Översiktsplan 2020. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Mariestads kommun har
avgränsat sina synpunkter till de som berör mellankommunal samverkan mellan Karlsborg
och Mariestad.
Under samrådet framfördes att ”Mariestads kommun noterar att samrådsförslaget lyfter viktiga förutsättningar för den delregionala utvecklingen inom den nordöstra delen av Västra
Götalands län. Mariestads kommun stödjer Karlsborgs kommuns ambition för en fortsatt
utveckling av:
a) Väg 202 (Töreboda – Karlsborg) för utveckling av turism, kopplingen till Västra stambanan och pendlingstrafik. I detta ingår även utveckling av de redovisade förutsättningarna gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och bredband.
b) Besöksnäringsutvecklingen utmed Göta kanal med särskild uppmärksamhet kring
Forsvik och Karlsborgs tätort.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2014-02-12, Förslag till yttrande
över granskningsförslag till Översiktsplan 2020 för Karlsborgs kommun.
Karlsborgs kommun, ”Översiktsplan 2020 för Karlsborgs kommun”.
Dokumentet finns tillgängligt på www.karlsborg.se
______________________________________________________

Expedieras till:
Karlsborgs kommun
Planeringschef Kristofer Svensson
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KS 2014/75

Yttrande över samrådsförslag till detaljplan för trafikplats Hova vid
E20, Gullspångs kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun har ur mellankommunal synpunkt inget att erinra mot samrådsförslaget.
Mariestads kommun är positiv till att detaljplanen skapar möjlighet att uppfylla Trafikverkets
beslut om att anlägga en så kallad fyrfältsväg (E20) förbi Hova och att denna vägsträckning
blir trafikseparerad.
Mariestads kommun påtalar vikten av att detta projekt prioriteras och genomförs som planerat.
Bakgrund

Gullspångs kommun har upprättat samrådsförslag till detaljplan för trafikplats Hova vid
E20. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Planens syftar till att skapa förutsättningar för att Trafikverket ska kunna genomföra en utbyggnad av E20 mellan Fagerlid och Bahult förbi Hova. Byggstart planeras ske år 2016 eller
därefter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslutet

Gullspångs kommun, samrådsförslag ”Detaljplan för Trafikplats Hova vid E20” daterad
den 20 februari 2014.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Maria Nilsson
2014-02-24, Yttrande över samrådsförslag till detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Gullspångs kommun
Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson
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KS 2014/76

Yttrande över samrådsförslag till detaljplan för Hova stationsområde,
Gullspångs kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun har ur mellankommunal synpunkt inget att erinra mot samrådsförslaget. Mariestads kommun konstaterar att detaljplanen skapar en fortsatt möjlighet att använda byggnaden som ett stationshus, vilket är viktigt för Kinnekullebanans fortsatta utveckling.
Bakgrund

Gullspångs kommun har upprättat samrådsförslag till detaljplan för Hova stationsområde.
Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Planen syftar till att ändra användningen av det f.d. stationshuset samt anpassa planen i övrigt så att den överensstämmer med verkliga förhållanden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslutet

Gullspångs kommun, samrådsförslag ”Detaljplan för Hova stationsområde” daterad den 20
februari 2014.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Maria Nilsson
2014-02-24, Yttrande över samrådsförslag till detaljplan för Hova stationsområde, Gullspångs kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Gullspångs kommun
Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 54

KS 2013/305

Beslut om antagande av ny detaljplan för del av Gärdesparken m.m.,
Mariestad centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny detaljplan för del av Gärdesparken m.m.
(tennisbanor m.m.), Mariestad centralort.
Bakgrund

I gällande detaljplan för Gärdesparken föreskrivs parkändamål med anledning av att avsikten vid tiden för framtagandet av planen var att området där tennisklubben bedriver sin
verksamhet skulle ingå i universitetets övningsanläggning. Då nya beslut fattats om att tennisklubbens verksamhet ska finnas kvar på platsen måste del av detaljplan ersättas genom
ett normalt förfarande.
kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-09-10 utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta
förslag till ny detaljplan för del av Gärdesparken, Mariestad centralort. Syftet med detaljplanen för Gärdesparken, tennisbanor m.m. är att återinföra byggrätten för tennisbanorna samt
tillåta dessa att utvidgas till gällande tävlingsmått. Planen innefattar utveckling av det befintliga gång- och cykelvägnätet inom planområdet.
Planen har varit föremål för granskning mellan den 8 januari och den 6 februari 2014. Förslaget anses inte ha ändrats väsentligt efter granskningsskedet, därmed sker ingen ny
granskning innan planen kan antas av kommunfullmäktige.
Motivet till att ersätta gällande detaljplan är att tidigare beslut om att flytta tennisbanorna
har ändrats av ekonomiska orsaker och faktiska förutsättningar.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planarkitekt Sofia Hjort 2014-02-26, Beslut om antagande: Ersättning
av detaljplan för del av Gärdesparken mm, Mariestad centralort.
Detaljplan för Gärdesparken, tennisbanor m.m., Mariestads centralort, Antagandehandling
upprättad i januari 2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ksau § 54 (forts.)
______________________________________________________

Detaljplan för Gärdesparken, tennisbanor m.m., Mariestads centralort, Granskningsutlåtande upprättat av utvecklingsenheten i februari 2014.
Detaljplan för Gärdesparken, tennisbanor m.m., Mariestads centralort, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planarkitekt Sofia Hjort)
(Exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 55

KS 2010/244

Beslut om antagande: Detaljplan för Haggården, Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Haggården, Mariestads kommun med de ändringar
som beslutades i kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2010-10-27 kommunledningskontoret i uppdrag att
upprätta en ny detaljplan för Haggården. Syftet men detaljplanen är att minska skyddsavståndet, att möjliggöra en mer enhetlig utformning av området samt att öka säkerheten för
oskyddade trafikanter. Den nya planen visar även på förslag till promenadstig och översiktlig dagvattenhantering längs Tidan.
År 1967 utvidgades stadsplanen för Mariefors i Mariestad och området som går under namnet Haggårdens verksamhetsområde fick de planbestämmelser som gäller i dag. Motivet var
att bereda plats för ytterligare industribebyggelse i utkanten av tätorten.
Den äldre stadsplanen har inneburit en hel del begränsningar för nyetableringar och
utbyggnad av befintliga verksamheter varför ett flertal nya detaljplaner har tagits fram på
delområden. I dag är stadsbyggnadsidealen något annorlunda och allt färre företag innefattas av ren produktion. De flesta verksamheter i området inriktar sig på försäljning av varor
och/eller tjänster vilket även yttrar sig i en annan form av markanvändning.
Planen har varit föremål för utställning mellan 20 december 2013 tom. 24 januari 2014.
De ändringar som skett av planen framkommer tydligt av utställningsutlåtandet. Förslaget
anses inte ha ändrats väsentligt efter utställningen, därmed sker ingen ny utställning innan
planen kan antas av kommunfullmäktige. Till grund för denna detaljplan ligger Detaljplaneprogram för Haggården, som antogs 2009.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till
beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Haggården, Mariestads kommun med justeringarna att exploateringsgraden ökas till 65 procent
och att förbindelsen över ån Tidan tas bort.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planarkitekt Sofia Hjort samt exploateringschef Erik Randén 201402-26, Beslut om antagande: Detaljplan för Haggården, Mariestads kommun.
Detaljplan för Haggården, Mariestad, Antagandehandling upprättad i december 2013 - reviderad efter arbetsutskottets behandling av ärendet 2014-03-12.
Detaljplan för Haggården, Mariestad, utställningsutlåtande upprättat av utvecklingsenheten i
februari 2014.
Detaljplan för Haggården, Mariestad, Plankarta med planbestämmelser – reviderad efter
arbetsutskottets behandling av ärendet 2014-03-12.
Sammanställning över revideringar i antagandehandlingen
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planarkitekt Sofia Hjort)
(Exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 56

KS 2013/366

Anläggande av temalekplats i Stadsparken, Mariestad centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner placering och övergripande gestaltningsförslag för temalekplatsen i Stadsparken. Lekplatsen ska ha en organisk karaktär och utföras med i allt
väsentligt naturmaterial.
2. Den totala kostnaden uppgår till 1 200 tkr. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i
uppdrag att återkomma med förslag till finansiering av temalekplatsen i Stadsparken
med beaktande av anslagna medel inom tekniska nämndens investeringsbudget.
Drift- och underhållskostnader bedöms uppgå till 60 tkr/år. Kapitalkostnader uppgår
till 150 tkr/år med en avskrivningstid om tio år. Kommunstyrelsen beslutade 2013-1128 § 219 att ekonomienheten, i anslutning till varje prognostillfälle, ska redovisa kapitalkostnaderna för tekniska nämnden. Nettoeffekten av kapitalkostnadsförändringarna
regleras i samband med bokslut.
3. Kommunstyrelsen överlämnar detta uppdrag till tekniska nämnden för genomförande.
Projektet ska vara ett samverkansprojekt inom sektor samhällsbyggnad.
4. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda statusen på det beslut som
kommunfullmäktige tog 1999-05-17 (KF § 83/99) om en utescen i stadsparken.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-10-24 att anlägga en lekplats i stadsparken
samt att en översyn av trädbeståndet ska genomföras i syfte att göra parken mer inbjudande,
ljus och öppen. Vidare ska belysning förbättras i stadsparken.
Sektor samhällsbyggnad, utvecklingsenheten, har med stöd av konsultföretaget COWI utarbetat ett gestaltningsförslag för en temalekplats i stadsparken. Lekplatsen innefattar fyra organiska teman; hinderbana, djurpark, trädgård samt sand- och vattenlek.
Olika placeringar av lekplatsen har bedömts utifrån FÖP Mariestad 2013-2030, tidigare program för stadsparken samt förvaltningsövergripande samråd. Den föreslagna placeringen är
i den nordöstra delen av stadsparken. En viktig aspekt avseende placeringen av lekplatsen
har varit att i största mån minimera påverkan på parkens kulturhistoriska värden och samtidigt skapa så bra förutsättningar som möjligt för lekplatsen. Flera alternativa placeringar har
prövats i utredningen.
Den föreslagna placeringen i parkens nordöstra hörn medför att scenen tas bort/flyttas, nya
belysningsstolpar måste tillkomma och platsen inhägnas med staket. Kompletterande åtgärder vid spårområdet med bland annat nytt staket bedöms som nödvändigt för att lekplatsen
och parken ska få ett presentabelt intryck i denna del.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med tillägget att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda statusen på det beslut som kommunfullmäktige
tog 1999-05-17 (KF § 83/99) om en utescen i stadsparken.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut med tillläggsyrkandet att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda statusen på det
beslut som kommunfullmäktige tog 1999-05-17 (KF § 83/99) om en utescen i stadsparken.
Jan Hallström (FP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut med Abrahamssons (M) tillläggsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag med eget tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2014-02-28, Anläggande av temalekplats i Stadsparken, Mariestad centralort.
Utvecklingsenheten: Situationsplan, Temalekplats i stadsparken, Mariestad centralort, 201402-28.
Utvecklingsenheten: Budget, Temalekplats i stadsparken, Mariestad centralort, 2014-03-03.
Utvecklingsenheten: Tidsplan etapp 1, Temalekplats i stadsparken, Mariestad centralort,
2014-03-03.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 57

KS 2014/110

Ombudgetering av driftmedel för kommunstyrelsens verksamheter
från år 2013 till år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 1 010 tkr från 2013 till 2014.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun ska nämndernas resultat,
som princip, överföras till nästa år. Ett överskott i nämnden ombudgeteras inte automatiskt
utan förutsätter att ombudgetering har begärts särskilt. Ett underskott ombudgeteras automatiskt om inte nämnden särskilt har begärt att underskottet inte ska ombudgeteras.
Överskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller påverka
får inte ombudgeteras, exempelvis efter beslut av staten eller annan myndighet. Överskott
som uppstått på grund av en lägre omfattning på verksamheten eller en försenad starttidpunkt får inte heller ombudgeteras. Underskott som beror på omständigheter som nämnden
varken kunnat förutse eller kunnat påverka behöver inte ombudgeteras, exempelvis underskott som beror på beslut av staten eller annan myndighet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel från år
2013 till 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
I förslaget föreslås att 1 010 tkr ombudgeteras av driftmedel från år 2013 till 2014.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson 2014-03-05, Ombudgetering
av driftmedel för kommunstyrelsens verksamheter från år 2013 till år 2014.
Förslag till Ombudgetering av driftmedel för kommunstyrelsens verksamheter från år 2013
till år 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2014/109

Ombudgetering av investeringsmedel för kommunstyrelsens
verksamheter från år 2013 till år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 920 tkr från 2013 till 2014.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun fastställer kommunfullmäktige investeringsbudget per nämnd. Som underlag för detta beslut ska finnas en redogörelse,
inklusive belopp för de investeringsprojekt som nämnden planerar. Investeringsprojekt ska
genomföras (i vart fall huvudsakligen) under angivna verksamhetsår.
Medel knutna till investeringsprojekt som huvudsakligen har genomförts får ombudgeteras
till nästa år. Begäran om ombudgetering ska redovisas per verksamhet och projekt.
I förslaget föreslås att 920 tkr av investeringsmedel ombudgeteras.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson 2014-03-05, Ombudgetering
av investeringsmedelför kommunstyrelsens verksamheter från år 2013 till år 2014.
Förslag till Ombudgetering av investerings för kommunstyrelsens verksamheter från år
2013 till år 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 59

KS 2014/113

Ombudgetering av driftmedel för Mariestads kommun från år 2013 till
år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 1 010 tkr för kommunstyrelsens verksamhet,
1 011 tkr för socialnämndens verksamhet samt ett underskott om 100 tkr för miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet. Totalt 1 921 tkr.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun ska nämndernas resultat,
som princip, överföras till nästa år. Ett överskott i nämnden ombudgeteras inte automatiskt
utan förutsätter att ombudgetering har begärts särskilt. Ett underskott ombudgeteras automatiskt om inte nämnden särskilt har begärt att underskottet inte ska ombudgeteras.
Överskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller påverka
får inte ombudgeteras, exempelvis efter beslut av staten eller annan myndighet. Överskott
som uppstått på grund av en lägre omfattning på verksamheten eller en försenad starttidpunkt får inte heller ombudgeteras. Underskott som beror på omständigheter som nämnden
varken kunnat förutse eller kunnat påverka behöver inte ombudgeteras, exempelvis underskott som beror på beslut av staten eller annan myndighet.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel från år
2013 till 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
I förslaget föreslås att totalt 1 921 tkr ombudgeteras av driftmedel från år 2013 till 2014.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Per Rosengren (V) yrkar att socialnämndens överskott i verksamheten exklusive försörjningsstöd om 1011 tkr kronor inte ska ombudgeteras från 2013 till 2014.
Marianne Kjellquist (S), Therése Weckström (S), Sture Pettersson (S), Janne Jansson (S) och
Nils Farken (MP) tillstyrker Rosengrens yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson 2014-03-05, Ombudgetering
av driftmedel från år 2013 till år 2014 för kommunens totala verksamheter.
Förslag till Ombudgetering av driftmedel från år 2013 till år 2014 för kommunens totala
verksamheter.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 60

KS 2014/112

Ombudgetering av investeringsmedel för Mariestads kommun
från år 2013 till år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 920 tkr för kommunstyrelsens verksamhet,
13 238 tkr för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet, 2 786 tkr för tekniska
nämndens taxefinansierade verksamhet, 1 876 tkr för barn- och utbildningsnämndens verksamhet samt -10 318 tkr för exploateringsprojekt. Totalt 7 061 tkr.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun fastställer kommunfullmäktige investeringsbudget per nämnd. Som underlag för detta beslut ska finnas en redogörelse,
inklusive belopp för de investeringsprojekt som nämnden planerar. Investeringsprojekt ska
genomföras (i vart fall huvudsakligen) under angivna verksamhetsår.
Medel knutna till investeringsprojekt som huvudsakligen har genomförts får ombudgeteras
till nästa år. Begäran om ombudgetering ska redovisas per verksamhet och projekt.
I förslaget föreslås att 7 061 tkr av investeringsmedel ombudgeteras inklusive exploateringsprojekt om -10 318 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet att
kommunstyrelsen godkänner föreslagen revidering av ombudgetering för projekt 2015
(Gärdesparken) från 500 tkr till 1941 tkr inom tekniska nämndens verksamhetsområde.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut med Dalviks
(MAP) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson 2014-03-05, Ombudgetering
av investeringsmedel från år 2013 till år 2014 för kommunens totala verksamheter.
Förslag till Ombudgetering av investeringsmedel från år 2013 till år 2014 för kommunens
totala verksamheter.
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Skrivelse upprättad av tekniske chefen Åke Lindström och förvaltningsekonom Elisabeth
Westberg 2014-03-14, Reviderad ombudgetering avseende projekt 2015 ”Gärdesparken”
inom tekniska nämnden i Mariestads kommun
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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KS 2014/111

Ombudgetering av driftmedel för kommunrevisionen från år 2013 till
år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun ska nämndernas resultat,
som princip, överföras till nästa år. Ett överskott i nämnden ombudgeteras inte automatiskt
utan förutsätter att ombudgetering har begärts särskilt. Ett underskott ombudgeteras automatiskt om inte nämnden särskilt har begärt att underskottet inte ska ombudgeteras.
Överskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller påverka
får inte ombudgeteras, exempelvis efter beslut av staten eller annan myndighet. Överskott
som uppstått på grund av en lägre omfattning på verksamheten eller en försenad starttidpunkt får inte heller ombudgeteras. Underskott som beror på omständigheter som nämnden
varken kunnat förutse eller kunnat påverka behöver inte ombudgeteras, exempelvis underskott som beror på beslut av staten eller annan myndighet.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel från år
2013 till 2014 för kommunrevisionens verksamheter.
I förslaget föreslås att 87 tkr ombudgeteras av driftmedel från år 2013 till 2014.
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag
till beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar på att kommunstyrelsen ska överlämna ärendet
till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson 2014-03-05, Ombudgetering
av driftmedel från år 2013 till år 2014 för revisionens verksamhet.
Förslag till Ombudgetering av driftmedel från år 2013 till år 2014 för revisionens verksamhet.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige Expedieras till: (Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson) (Kommunrevisionen)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 62

KS 2014/100

Årsredovisning 2013 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till årsredovisning för år
2013 för Mariestads kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar, enligt antagna riktlinjer, att reservera 14 500 tkr till resultatutjämningsreserv (RUR) för år 2013. Beloppet är en del av eget kapital.
Bakgrund

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys
samt sammanställd redovisning med kommunal verksamhet i annan juridisk form.
Redovisningsenheten har upprättat förslag till bokslut och årsredovisning för Mariestads
kommun år 2013.
Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om årsredovisningen på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) och Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till
beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef lars Bergqvist 2014-02-24, Årsredovisning 2013.
Årsredovisning 2013 för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Kommunrevisionen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 63

KS 2014/101

Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av
ensamkommande barn
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att teckna en överenskommelse med Migrationsverket om
mottagande av fem asylsökande ensamkommande barn samt 15 PUT-platser, under förutsättning att kommunen kan tillhandahålla bostäder.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-11-07 kommunchefen i uppdrag att upprätta
ett förslag till överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Mariestads kommun har tidigare sagt upp gällande överenskommelse
för förhandling.
Förutsättningarna för kommunen att ta emot ensamkommande barn har utretts med anledning av en lagändring som trädde i kraft 2014-01-01. Utredningen har genomförts av Anette
Karlsson, sektor stöd och omsorg samt Maria Appelgren, sektor utbildning. Avsikten har
varit att synliggöra olika perspektiv i analysen.
Ett arbete pågår för att granska och finna alternativa boendemöjligheter för målgruppen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av Anette Karlsson, avdelningschef IFO, Lotta Hjoberg chef
sektor Stöd och omsorg samt Katarina Lindberg chef sektor Utbildning 2014-02-09, Tjänsteskrivelse – Förslag till överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av
ensamkommande barn
Utredning upprättad av Anette Karlsson, avdelningschef individ- och familjeomsorgen,
Lotta Hjoberg, chef sektor Stöd och omsorg, Maria Appelgren rektor samt Katarina Lindberg, chef sektor Utbildning 2014-02-06, Utredning - Förutsättningar för överenskommelse
med Migrationsverket angående mottagande av ensamkommande barn
Förslag till avtal med Migrationsverket om asylplatser och PUT-platser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Kommunstyrelsen
Ks § 63 (forts.)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Anette Karlsson, avdelningschef individ- och familjeomsorgen)
(Lotta Hjoberg, chef sektor Stöd och omsorg)
(Maria Appelgren rektor)
(Katarina Lindberg, chef Sektor utbildning)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 30

Kommunstyrelsen
Ks § 64

KS 2014/102

Översyn av lokaler och samlokalisering av verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att genomföra samlokaliseringen av
barn- och utbildningsförvaltningens elevhälsa, individ- och familjeomsorgens barn- och
ungdomsenhet samt familjebehandling till f.d. Marieholmsskolans tomma lokaler.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att redovisa en finansieringsplan över
investeringsbehovet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-02 ett muntligt uppdrag till förvaltningscheferna Elisabeth Olsson, Katarina Lindberg, Lotta Hjoberg samt fastighetschef Bo Theorén.
Uppdraget var att genomföra en översyn av lokaler på f.d. Marieholmsskolan och i Stadshuset med syfte att flytta ur externt förhyrda lokaler.
Avdelningschefen för Individ- och familjeomsorg och sektorchef Utbildning har begärt en
förstudie av möjligheten att flytta verksamheter till f.d. Marieholmsskolan. En projektledare
anlitades med uppgift att genomföra förstudien. Den genomförda förstudien visar att en
flytt till f.d. Marieholmsskolan är både ekonomiskt försvarbar och positiv för verksamheten.
Chefen för sektor stöd och omsorg föreslog socialnämnden 2014-02-11 att bifalla en samlokalisering av barn- och utbildningsförvaltningens elevhälsa, individ- och familjeomsorgens
barn- och ungdomsenhet samt familjebehandling till f.d. Marieholmsskolans tomma lokaler.
Chefen för sektor stöd och omsorg föreslog vidare att socialnämnden skulle begära medel
av kommunstyrelsen för lokalanpassning av f.d. Marieholmsskolan. Kostnaden för lokalanpassning uppgår till 3 300 tkr och medel för komplettering av inventarier uppgår till 240 tkr.
Förslaget innefattade även att socialnämnden skulle begära att förvaltningens hyresförändringar regleras i budget.
Socialnämnden beslutade 2014-02-11 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
yttrande.
Chefen för Sektor utbildning föreslog barn- och utbildningsnämnden 2014-02-26 att bifalla
en samlokalisering av barn- och utbildningsförvaltningens elevhälsa, individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet samt familjebehandling till f.d. Marieholmsskolans
tomma lokaler.
Chefen för Sektor utbildning föreslog vidare att barn- och utbildningsnämnden skulle begära medel av kommunstyrelsen för lokalanpassning av f.d. Marieholmsskolan. Kostnaden
för lokalanpassning uppgår till 3 300 tkr och medel för komplettering av inventarier uppgår
till 414 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 31

Kommunstyrelsen
Ks § 64 (forts.)
______________________________________________________

Förslaget innefattade även att barn- och utbildningsnämnden skulle begära att förvaltningens hyresförändringar regleras i budget.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade2014-02-26 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Förtydligande: Den totala kostnaden för lokalanpassning uppgår till 3 300 tkr och den totala
kostnaden för inventarier uppgår till 654 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Marianne Kjellquist (S), Janne Jansson (S), Sture Pettersson (S), Christer Dalvik (MAP),
Björn Fagerlund (M), Jan Hallström (FP), Rune Skogsberg (C) och Sven-Inge Eriksson
(KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2014-02-11 § 33, Flytt av verksamheter.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2014-02-26 §, Marieholm – förstudie
– flytt av verksamheter.
Skrivelse av Sektorchef Lotta Hjoberg samt avdelningschef IFO Anette Karlsson 2014-0127, Flytt av verksamheter.
Förstudierapport, Medborgarresurs Barn och Familj (f.d. Mariesholmsskolan).
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 32

Kommunstyrelsen
Ks § 65

KS 2013/369

Revidering av regler för förlorad arbetsförtjänst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rätt till ersättning föreligger även för tid då den förtroendevalde är frånvarande från arbetsplatsen utan att belastas med löneavdrag men som han/hon har att arbeta in på annan tid utan lön. En förutsättning för utbetalning av ersättning är att det föreligger ett
särskilt avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om att den förtroendevalde fullgör
arbetet på annan tid p.g.a. uppdraget. Arbetsgivaren ska intyga att särskilt avtal finns.
2. Såsom ersättningsberättigad tid ska även betraktas sådan frånvaro från arbetsplats där
den förtroendevalde ej belastas med löneavdrag men förlorar exempelvis inarbetad
flextid. Förtroendevald ska kunna styrka förlust av förmån.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att förtydliga
gällande regler för förlorad arbetsförtjänst.
Under det senaste året har det uppmärksammats att förtroendevalda i Mariestads kommun
har begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst utan grund i gällande regler. Då dessa
ärenden diskuterats i kommunstyrelsen har uppfattningen framförts att gällande regelverk är
otillräckligt då det inte täcker in alla former av anställningar.
I gällande reglemente framgår tydligt att ersättningen för förlorad arbetsförtjänst baseras på
den faktiska inkomstförlusten och förlorad arbetsinkomst. Den tydliga kopplingen till att
ersättning för förlorad arbetsförtjänst endast kan begäras då arbetsgivaren har gjort ett löneavdrag för motsvarande tid innebär att förtroendevalda med vissa typer av anställningar inte
har möjlighet att begära denna ersättning. Exempel på detta är:
-

Förtroendevald som är frånvarande från arbetsplatsen utan att belastas med löneavdrag, men som har att arbeta in motsvarande timmar på annan tid utan lön.

-

Förtroendevald som är frånvarande från arbetsplatsen utan att belastas med löneavdrag, men förlorar exempelvis inarbetad flextid.

Vidare har förtroendevalda som har semester inte möjlighet att begära ersättning för förlorad arbetsförtjänst trots att semester är inarbetad tid och skulle kunna betraktas som en
ekonomisk förmån på samma sätt som flextid.
Enligt kommunallagen har förtroendevald rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster
och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Vidare är det kommunfullmäktige som beslutar enligt vilka grunder ersättningen ska utbetalas. Kommunfullmäktige har därmed möjlighet att komplettera nuvarande regler för förlorad arbetsförtjänst så
att de även innefattar förtroendevalda med ovanstående anställningsformer och villkor. En
inventering av motsvarande regler i ett stort antal kommuner visar att ett fåtal kommuner
har gjort denna komplettering.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 33

Kommunstyrelsen
Ks § 65 (forts.)
______________________________________________________

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2014-02-18, Förtydligande av regler för förlorad arbetsförtjänst.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2014-02-18, Förtydligande av
regler för förlorad arbetsförtjänst.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
(Administrative chefen Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 34

Kommunstyrelsen
Ks § 66

KS 2013/369

Partistöd till partier med så kallade tomma stolar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige gav 2013-12-16 kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om det är möjligt att inte betala partistöd till partier med så kallade ”tomma stolar” i fullmäktige.
Ett flertal ändringar av kommunallagen (1991:900) genomfördes den 1 februari 2014. Bland
annat införs krav på att partierna årligen ska redovisa att partistödet har använts för att
stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige får även möjlighet att bestämma att partistöd inte ska betalas ut till så kallade tomma stolar.
I den proposition som ligger till grund för de aktuella lagändringarna talar regeringen inte
om ”tomma stolar” utan använder istället formuleringen ”obesatta mandat”. Regeringen
skriver bl.a. följande:
Regeringen anser i stället att bland de partier som uppfyller representationskravet, d.v.s. har minst en fastställd ledamot, bör de kommuner och landsting som så önskar ges möjlighet att fördela partistöd efter partiernas faktiska röststyrka i fullmäktige. En bestämmelse bör därför införas som innebär att fullmäktige i
sitt reglemente för partistöd får ta in bestämmelser om att endast mandat för vilket vald ledamot är fastställd ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
Däremot anser regeringen inte att partistödets storlek ska få påverkas av i vilken mån partiernas ledamöter
varit närvarande vid fullmäktiges sammanträden. Det bör till att börja med påpekas att partistödet inte
riktar sig till de enskilda ledamöterna, utan till det parti de blivit invalda för. Om ledamöternas närvarograd skulle beaktas vid fördelningen av partistöd skulle det dessutom bli nödvändigt för kommunerna och
landstingen att fastställa regler om vilken närvarograd som skulle krävas för fullt partistöd och liknande
frågor, bl.a. om ersättares tjänstgöring i frånvarande ledamöters ställe och närvaro vid endast en del av ett
sammanträde skulle innebära att närvarokravet är uppfyllt. Detta skulle göra tillämpningen av partistödsbestämmelserna komplicerad och skapa onödigt utrymme för oenighet om hur partistödet ska fördelas.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 35

Kommunstyrelsen
Ks § 66 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2014-02-18, Partistöd till partier
med så kallade tomma stolar
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2014-02-18, Förtydligande av
regler för förlorad arbetsförtjänst.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
(Administrative chefen Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 36

Kommunstyrelsen
Ks § 67

KS 2013/294

Finansiering av renoveringen av Ekuddens utebad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2 700 tkr för renovering av Ekuddens utebad. Investeringen finansieras via kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott
samt posten ”upprustning byggnader” och ”tillgänglighetsåtgärder”.
Ytskick i omklädningsrummen ska vara färdigställda inför badsäsongen.
2. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-28 § 219 att ekonomienheten, i anslutning till
varje prognostillfälle, ska redovisa kapitalkostnaderna för tekniska nämnden. Nettoeffekten av kapitalkostnadsförändringarna regleras i samband med bokslut.
Bakgrund

Våren 2013 identifierades ett antal brister vid Ekuddens utebad. Bland annat fick tekniska
förvaltningen påpekanden från miljö- och byggnadsförvaltningen om att bassängerna måste
målas om, att skicket på anläggningen behövde en översyn samt att en renoveringsplan
skulle upprättas.
Under hösten 2013 utförde tekniska förvaltningen målning av bassängerna och tätade samtidigt en del läckande rör. Under senhösten anlitades arkitektfirman Arkitekturum AB för ett
åtgärdsprogram och kalkyl. 2014-01-27 inkom underlagen. Tekniska förvaltningen har ännu
inte verifierat åtgärderna och inte heller diskuterat med berörd personal om det är rätt åtgärder som föreslås.
Tekniska förvaltningen framhåller att de inte har någon möjlighet att genomföra renoveringen under våren 2014. Motiveringen är att tekniska förvaltningen först måste ha ett beslut om
finansiering (kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 alternativt 2014-03-26) därefter ska
åtgärderna upphandlas, anbuden utvärderas, igångsättningstillstånd meddelas m.m.
En möjlighet är att anlita kontrakterad årsentreprenör. Dessa är dock uppbokade vid Mariaskolan och Tunaholmsskolan och kan inte frigöras där. Enligt tekniska förvaltningen bör de
inte heller användas vid så stora entreprenader.
Tekniska nämnden beslutade 2014-03-04 att föreslå kommunstyrelsen att:
-

avsätta 2 700 tkr till renovering av Ekuddens utebad, samt att investeringsmedlen tas ur
Kommunstyrelsens investeringspott.

-

bevilja tekniska Nämnden en ökad driftbudget om 350 tkr/år för ökade kapitalkostnader.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 37

Kommunstyrelsen
Ks § 67 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V), Marianne Kjellquist (S), Chister Dalvik (MAP) och Nils Farken (MP)
tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bosse Theorén
2014-02-05, Renovering Ekuddens utebad.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2014-03-04 § 57, Finansiering till renovering av
Ekuddens utebad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 38

Kommunstyrelsen
Ks § 68

KS 2014/103

Finansiering av återställande av Granatens förskola till
bostadsrättslägenheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta nettokostnaden för ombyggnad av Granatens förskola, motsvarande ca 2 000 tkr, till fem bostadsrättslägenheter. Investeringen finansieras
via kommunstyrelsens investeringspott.
Nettokostnaden finansieras mot resultatet i bokslutet för innevarande år.
Bakgrund

Förskolan Granaten har sedan 1980-talet bedrivit verksamhet i en av bostadsrättsföreningen
Granatens byggnader på Dalripevägen 32 i Mariestad. Med anledning av den pågående skolutredningen har förskoleverksamheten på Granaten upphört. I samband med att kommunen tog byggnaden i bruk åtog sig kommunen även att lokalerna skulle återställas till de fem
lägenheter som den var avsedd till om/när byggnaden inte längre används till förskoleverksamhet.
Tekniska förvaltningen har i samverkan med bostadsrättsföreningen utfört projektering.
Förvaltningen har därefter infordrat anbud för ombyggnad av förskolan till fem lägenheter.
Kostnaden för återställning till fem lägenheter, inklusive byggherrekostnader och oförutsett
beräknas till ca 3 900 tkr. Efter återställandet kommer lägenheterna att försäljas. Tekniska
förvaltningen beräknar att marknadsvärdet betydligt understiger återställningskostnaderna
och således kommer kommunen att göra en betydande realisationsförlust.
Tekniska nämnden beslutade 2014-03-04 att föreslå kommunstyrelsen att:
-

avsätta 3 900 tkr till ombyggnad av Granatens förskola till fem st. bostadsrättslägenheter,
samt att investeringsmedlen tas ur kommunstyrelsens investeringspott.

-

kompensera tekniska nämnden för ev. utökade drifts-, kapital- och försäljningskostnader.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bosse Theorén
2014-02-17, Återställande av Granatens Förskola till bostadsrättslägenheter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 39

Kommunstyrelsen
Ks § 68 (forts.)
______________________________________________________

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2014-03-04 § 55, Finansiering av återställande av
Granatens förskola till bostadsrättslägenheter.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 40

Kommunstyrelsen
Ks § 69

KS 2013/305

Finansiering av renoveringen av tre tennisbanor i Gärdesparken,
etapp 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2 400 tkr för att renovera befintliga tennisbanor i
Gärdesparken. Investeringen finansieras via kommunstyrelsens anslagna medel i investeringsbudgeten för år 2014, Gärdesparken.
Projektet ska vara färdigställt i maj månad år 2014.
2. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-28 § 219 att ekonomienheten, i anslutning till
varje prognostillfälle, ska redovisa kapitalkostnaderna för tekniska nämnden. Nettoeffekten av kapitalkostnadsförändringarna regleras i samband med bokslut.
Bakgrund

I gällande detaljplan för Gärdesparken föreskrivs parkändamål. Kommunstyrelsen gav under hösten 2013 utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag till detaljplan för
Gärdesparken i Mariestad. Syftet med ändringen av detaljplanen är att återinföra byggrätten
för tennisbanorna samt att tillåta dessa att utvidgas till gällande tävlingsmått.
Planen innefattar även att byggrätten för befintligt klubbhus möjliggörs för att på sikt användas för service och caféverksamhet utöver kultur- och fritidsändamål. Planen innefattar
även nya gång- och cykelvägar som ska öka tillgängligheten och rekreationsmöjligheterna
för allmänheten i och kring planområdet. Planen har varit ute på samråd och är nu föremål
för granskning enligt normalt planförfarande.
Med anledning av pågående planförfarandet har tekniska nämnden fått i uppdrag att utföra
projektering och infordra anbud för renovering av tre tennisbanor. Kostnaden för renovering och utvidgning till gällande tävlingsmått för tre tennisbanor täcks av befintligt investeringsanslag.
Byggnationen av de tre tennisbanorna beräknas vara färdigställda under våren 2014. Då den
nya detaljplanen även omfattar renovering av befintligt klubbhus kan eventuell projektering
av detta samt renovering av en tennisbana i Alhagen påbörjas under hösten 2014 eller våren
2015.
Tekniska nämnden beslutade 2014-03-04 att:
-

Avsätta 2 400 tkr till investeringen inom beslutad ram om 2,5 mkr för Gärdesparken.

-

Föreslå kommunstyrelsen att bevilja Tekniska Nämnden en ökad driftbudget 180
tkr/år för ökade kapitalkostnader.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 41

Kommunstyrelsen
Ks § 69 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bosse Theorén
2014-02-11, Renovering av tre tennisbanor i Gärdesparken, Mariestad, etapp1.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2014-03-04 § 51, Finansiering till renovering av
tennisbanor i Gärdesparken.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 42

Kommunstyrelsen
Ks § 70

KS 2014/104

Finansiering av offentlig toalett i Stadsparken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 1 000 tkr för att finansiera en offentlig toalett i
Stadsparken. Investeringen finansieras via kommunstyrelsens kommunövergripande
investeringspott.
Projektet ska vara färdigställt inför sommaren år 2014.
2. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-28 § 219 att ekonomienheten, i anslutning till
varje prognostillfälle, ska redovisa kapitalkostnaderna för tekniska nämnden. Nettoeffekten av kapitalkostnadsförändringarna regleras i samband med bokslut.
3. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tekniska nämnden en ökad driftbudget om 200
tkr/år för ökade driftkostnader.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-08-15 kommunchefen i uppdrag att återaktualisera tidigare förslag till en offentlig toalett i Stadsparken. Tekniska förvaltningen har därefter, på uppdrag av kommunledningskontoret, infordrat anbud för leverans av offentlig toalett med placering i Stadsparken.
Tekniska nämnden beslutade 2014-03-04 att föreslå kommunstyrelsen att:
-

avsätta 1 000 tkr till investering i offentlig toalett i Stadsparken, samt att investeringsmedlen tas ur Kommunstyrelsens investeringspott.

-

bevilja tekniska nämnden en ökad driftbudget om 0,35 mkr/år för ökade kapital- och
driftskostnader.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M), Christer Dalvik (MAP) och Jan Hallström (FP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bosse Theorén
2014-02-17. Finansiering av offentlig toalett i Stadsparken.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 43

Kommunstyrelsen
Ks § 70 (forts.)
______________________________________________________

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2014-03-04 § 53, Finansiering av offentlig toalett i
stadsparken i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 44

Kommunstyrelsen
Ks § 71

KS 2014/4

Finansiering av bryggdäck utmed Norra kajen vid kvarteret Bojen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utbyggnad av bryggdäck utmed Norra kajen
genom projekt 1005 (Sjöstaden). Kostnaden beräknas till 3 329 tkr. Beslutet innefattar
en ny flytbrygga.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till finansieringsplan
för de kostnader som inte ryms inom projekt 1005.
Bakgrund

Under år 2013 har arbetet med en utbyggnad av kvarteret Bojen pågått. Ett förfrågningsunderlag för ett fem meter brett bryggdäck har tagits fram. Pris för alternativt utförande av
bryggdäck i lärk samt pris för komplettering med en ny flytbrygga har inhämtats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades 2014-01-08 och godkände att tekniska förvaltningen påbörjade upphandling av projektet.
Ekonomi
Anbud
1 940 tkr
Alternativt utförande i lärk
95 tkr
Option för ny flytbrygga
594 tkr
Projektering och byggledning
500 tkr
Oförutsett i byggskedet ca tio procent 200 tkr
Totalt
3 329 tkr
Tekniska nämnden beslutade 2014-03-04 att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att:
finansiera utbyggnad av bryggdäck utmed Norra kajen inom ramen för anslagna medel för
projekt 1005 (Sjöstaden).
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bosse Theorén
2014-02-19. Förslag till finansiering av bryggdäck utmed Norra kajen i Mariestads kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 45

Kommunstyrelsen
Ks § 71 (forts.)
______________________________________________________

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2014-03-04 § 49, Finansiering av bryggdäck utmed
norra kajen i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 46

Kommunstyrelsen
Ks § 72

KS 2014/40

Begäran om yttrande från Stiftelsen Bertha Petterssons hus över
ansökan om permutation till Kammarkollegiet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Mariestads kommun har inget att erinra mot att Styrelsen för Stiftelsen Bertha Petterssons
hus ansöker om permutation till Kammarkollegiet.
Bakgrund

Styrelsen för Stiftelsen Bertha Petterssons hus har inkommit med önskemål om att snarast
erhålla Mariestads kommuns yttrande över stiftelsens ansökan till Kammarkollegiet om
permutation.
Stiftelsen Bertha Petterssons hus har enligt stiftelseurkunden bildats i syfte att förvärva, äga
och som byggnadsminne bevara och vårda fastigheten – numera Mården 6 i Mariestad. Stiftelsens fasta egendom får ej avyttras utan – numera kommunfullmäktiges medgivande. Efter
eventuell överlåtelse eller försäljning ska överskottet överlämnas till kommunen att användas till vård av stadens äldre byggnadsbestånd. Stiftelsens stadgar antogs 1968.
Stiftelsen saknar numera möjlighet att långsiktigt fullfölja bevarandeuppdraget. Ett påtagligt
hot är, enligt stiftelsens revisorer, likvidation. En bättre lösning vore att i tid sälja fastigheten
och med iakttagande av bevarandebestämmelserna i miljöbalken att återställa huset till huvudsakligen bostadsändamål. Alternativet, enligt stiftelsen, torde vara frivillig likvidation av
stiftelsen hos tingsrätten.
Styrelsen för stiftelsen föreslår därför att § 1 i stadgarna får följande ändrade lydelse:
Stiftelsen skall ha till ändamål att såsom byggnadsminne bevara och vårda fastigheten och genom uthyrning
av bostäder och lokaler tillgodogöra sig fastighetens värde inom kvarteret mården 6 i Mariestad med adressnummer Rådhusgatan 7 och Kyrkogatan 1 och 3.
Redovisningschef Lars Bergqvist framhåller att redovisningsenheten inte har någon kännedom om att det någonstans framgår att kommunen har någon påverkan på driften i aktuell
stiftelse där uthyrning av lokaler och bostäder bedöms ingå. Redovisningsenheten avstår
därför från att lämna synpunkter i ärendet.
Kulturchef Maria Henriksson framhåller i en skrivelse att verksamhet Kultur inte har något
att erinra mot skrivelsen från Stiftelsen Bertha Petterssons hus i vilken de begär kommunens yttrande avseende ansökan om permutation. Verksamhet Kultur föreslår att om eventuell vinst utgår i samband med försäljning av fastigheten, att en fond instiftas till förmån
för byggnadsantikvariska åtgärder för kommunens bevarandevärda fastigheter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 47

Kommunstyrelsen
Ks § 72 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Styrelsen för Stiftelsen Bertha Petterssons hus, Ansökan om permutation till Kammarkollegiet.
Styrelsen för Stiftelsen Bertha Petterssons hus, Yttrande över förslag till ansökan om permutation.
Styrelseprotokoll Stiftelsen Bertha Petterssons hus 2014-01-28.
Stiftelseurkund, Stiftelsen Bertha Petterssons hus.
Stadgar för Stiftelsen Bertha Petterssons hus.
Årsredovisning för Stiftelsen Bertha Petterssons hus räkenskapsåret 2012.
Fastighetsbyrån, Värdering av fastigheten Mariestad Mården 6 Rådhusgatan 7 och Kyrkogatan 1 och 3.
Skrivelse från kulturchef Maria Henriksson samt museisamordnare Linda Svensson 201402-24, Remissvar från verksamhet Kultur gällande begäran om yttrande avseende ansökan
om permutation till Kammarkollegiet.
E-post från redovisningschef Lars Bergqvist 2014-04-24, Remiss.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Styrelsen för Stiftelsen Bertha Petterssons hus)
(Kulturchef Maria Henriksson)
(Museisamordnare Linda Svensson)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 48

Kommunstyrelsen
Ks § 73

KS 2014/79

Taxor för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag om
skydd mot olyckor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar taxa för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt
Lag om skydd mot olyckor enligt bilagor att gälla fr.o.m. 2014-05-01.
2. Kommunfullmäktige antar retroaktiv taxa för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag om skydd mot olyckor enligt bilagor att gälla fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m.
2014-04-30.
Bakgrund

Räddningstjänsten Östra Skaraborg beslutade 2014-01-30 att föreslå kommunfullmäktige i
Mariestad att:
-

Anta taxa för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag om skydd mot
olyckor enligt bilagor att gälla fr.o.m. 2014-05-01.

-

Anta retroaktiv taxa för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag om skydd
mot olyckor enligt bilagor att gälla fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2014-04-30.

Ärendet är föranlett av att Högsta Förvaltningsdomstolens dom att kommunalförbund inte
äger rätt att fatta beslut om taxor enligt speciallagstiftning. Sådana beslut skall, enligt domen,
fattas av respektive kommunfullmäktige.
Beslutet avser taxor enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor.
Taxorna är en gång antagna av Direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg och beslutet har närmast karaktären av en formell bekräftelse. Samråd i ärendet har skett med Sveriges Kommuner och Landsting samt stadsjuristen i Skövde kommun.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2014-02-18, Missiv antagande av taxor.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 49

Kommunstyrelsen
Ks § 73 (forts)
______________________________________________________

Skrivelse från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2014-02-04, Taxor för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag om skydd mot olyckor.
Protokollsutdrag från Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2014-01-30 § 5,
Fastställande av förbundets taxor.
Avgifter för tillsyn, tillstånd och utbildning.
Sveriges Kommuner och Landsting 2014-01-14, HFD:s beslut 12 december 2013 – en fråga
om vem som ska fatta beslut om vissa taxor för verksamhet i kommunalförbund.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 50

Kommunstyrelsen
Ks § 74

KS 2014/78

Taxor för tillsyn och tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och
explosiva varor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lag om brandfarliga och
explosiva varor enligt bilaga att gälla fr.o.m. 2014-05-01.
2. Kommunfullmäktige antar retroaktiv taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor enligt bilaga att gälla fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2014-04-30.
Bakgrund

Räddningstjänsten Östra Skaraborg beslutade 2014-01-30 att föreslå kommunfullmäktige i
Mariestad att:
-

Anta taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor enligt
bilaga att gälla fr.o.m. 2014-05-01.

-

Anta retroaktiv taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva
varor enligt bilaga att gälla fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2014-04-30.

Ärendet är föranlett av att Högsta Förvaltningsdomstolens dom att kommunalförbund inte
äger rätt att fatta beslut om taxor enligt speciallagstiftning. Sådana beslut skall, enligt domen,
fattas av respektive kommunfullmäktige.
Beslutet avser taxor enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor.
Taxorna är en gång antagna av Direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg och beslutet har närmast karaktären av en formell bekräftelse. Samråd i ärendet har skett med Sveriges Kommuner och Landsting samt stadsjuristen i Skövde kommun.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2014-02-18, Missiv antagande av taxor.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 51

Kommunstyrelsen
Ks § 74 (forts)
______________________________________________________

Skrivelse från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2014-02-04, Taxa för tillsyn och tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor
Protokollsutdrag från Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2014-01-30 § 5,
Fastställande av förbundets taxor.
Avgifter för tillsyn, tillstånd och utbildning.
Sveriges Kommuner och Landsting 2014-01-14, HFD:s beslut 12 december 2013 – en fråga
om vem som ska fatta beslut om vissa taxor för verksamhet i kommunalförbund.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 52

Kommunstyrelsen
Ks § 75

KS 2014/106

Ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning för Fastbit AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner ny bolagsordning samt nytt ägardirektiv och konsortialavtal för Fastbit AB.
2. Kommunfullmäktige ger ägarens ombud på årsstämma i Fastbit AB i uppdrag att rösta
för att konsortialavtal, ägardirektiv och ny bolagsordning fastställs enligt upprättat förslag.
Bakgrund

År 2009 gick VänerEnergi AB in som delägare i IT-tjänstföretaget Fastbit AB. VänerEnergi,
Skara Energi AB samt Lidköpings kommun äger idag en tredjedel var av bolaget. I samband
med detta togs även ett nytt konsortialavtal och en reviderad bolagsordning fram för Fastbit.
På initiativ av Lidköpings kommun påbörjades under år 2013 ett arbete med att uppdatera
bolagsordningen och konsortialavtalet samt att ta fram förslag till nya ägardirektiv. Arbetet
har utförts gemensamt av Magnus Jacobsson, VD i Skara Energi, Rolf Åkesson, VD i VänerEnergi och Kenth Lindström, tidigare kommundirektör i Lidköpings kommun.
En ytterligare orsak till att styrdokumenten för Fastbit behövde revideras är att det fr.o.m.
år 2013 har införts nya regler i kommunallagen för att ytterligare säkerställa kommunala
principer i de kommunala bolagen. I sammanfattning är detta följande:
-

Krav införs på att det kommunala ändamålet införs i bolagsordningen

-

De kommunala principer som utgör ram för verksamheten skall anges i bolagsordningen.

-

Fullmäktiges sedan tidigare gällande möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut ska
anges i bolagsordningen.

Arbete har resulterat i tre styrdokument; konsortialavtal, ägardirektiv och bolagsordning. Av
dessa har konsortialavtal och bolagsordning funnits tidigare, men nu reviderats med anledning av bland annat förändringarna i kommunallagen. Av samma anledning har även särskilda ägardirektiv upprättats. I det följande kommenteras de större ändringar som gjorts:
Konsortialavtal:
Konsortialavtalet är det dokument som reglerar hur mellanhavandena mellan bolagets ägare
ska hanteras. Jämfört med gällande konsortialavtal har punkterna 3.1 bolagets syfte, 3.2 bolagets arbetsområden samt 3.3, finansiering tagit bort då dessa i stället i reviderad form finns
i förslaget till ägardirektiv. Punkt 4, ledningsfrågor har utgått då den i huvudsak finns i förslaget till reviderad bolagsordning. Punkt 10, cession har tagits bort då den inte har bedömts
fylla någon funktion.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 53

Kommunstyrelsen
Ks § 75 (forts.)
______________________________________________________

Ägardirektiv:
De grundläggande direktiven från ägarna finns i bolagsordningen som utgår från aktiebolagslagen. För att ytterligare förtydliga kopplingen mellan kommunerna som yttersta ägare
och bolagen är målfrågorna de viktigaste. Det gäller såväl verksamhetsmässiga mål som
ekonomiska mål. I föreliggande förslag till ägardirektiv finns avsnitt om detta liksom avsnitt
som tydliggör förhållandena mellan kommunerna och bolaget kring ledning, ekonomisk redovisning, information m.m. Ägardirektiven är därmed ett komplement till bolagsordningen
som för sin giltighet efter beslut i respektive kommun ska fastställas av bolagsstämman.
Bolagsordning:
I bolagsordningen är: § 4, ändamålet med bolagets verksamhet, § 6, kommunalrättsliga principer, § 18, bolagsstämmans kompetens och § 22, offentlighet, ändrade till följd av nya regler i kommunallagen.
I den nu gällande bolagsordningen finns en hembudsklausul som reglerar hur man ska göra
vid överlåtelser av aktier. Denna har i det nu liggande förslaget ersatts dels av § 19, samtycksförbehåll, som reglerar vad som krävs om någon aktieägare vill överlåta aktie och dels
av § 20, förköpsförbehåll, som reglerar hur övriga aktieägare ska agera för att utöva förköp
när någon annan ägare vill sälja aktier.
Rolf Åkesson, VD för VänerEnergi AB anhåller i en skrivelse om kommunfullmäktiges
godkännande av ny bolagsordning, ägardirektiv och nytt konsortialavtal för Fastbit AB samt
att fullmäktige uppdrar åt ägarens ombud på årsstämma i Fastbit AB att rösta för att konsortialavtal, ägardirektiv och ny bolagsordning fastställs enligt upprättat förslag.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Rolf Åkesson, VD för VänerEnergi AB, Ägardirektiv, konsortialavtal
och bolagsordning för Fastbit AB.
Förslag till bolagsordning för Fastbit AB, Förslag till Konsortialavtal, Förslag till Ägardirektiv för Fastbit AB.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Rolf Åkesson, VD för VänerEnergi AB)
(Skara Kommun, Lidköpings kommun)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 54

Kommunstyrelsen
Ks § 76

KS 2013/0229

Medborgarförslag om att anlägga en diskgolfbana i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om en etablering av diskgolfbana i Mariestad.
Mariestads kommun kan ställa sig positiv till en diskgolfbana under förutsättning att banan
anläggs och finansieras av en extern aktör.
Bakgrund

Anders Hultén-Olofsson, Madlyckevägen 52 Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit
att Mariestads kommun ska etablera en bana för sporten diskgolf även kallat frisbeegolf.
Medborgarförslaget överlämnades till utvecklingsenheten i samverkan med fritidschefen för
beredning.
Utvecklingsenheten i samverkan med fritidschef Tomas Ekström genomfört utredningen i
och föreslår att:
-

Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslag om en etablering av diskgolfbana i
Mariestad.

-

Kommunstyrelsen förordar att diskgolfbanan anläggs, ägs och driftas av extern aktör.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) tillstyrker medborgarförslaget.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsuskottets förslag.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Anders Hultén-Olofsson i vilket han föreslår att Mariestads kommun ska etablera en bana för sporten diskgolf även kallat frisbeegolf.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Adam Johansson 2014-02-26, Svar på medborgarförslag: Etablering av diskgolfbana i Mariestad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 55

Kommunstyrelsen
Ks § 76 (forts).
______________________________________________________

Utredning upprättad av kommunledningskontoret, utvecklingsenheten, Etablering av diskgolfbana i Mariestad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Anders Hultén-Olofsson)
Planeringschef Kristofer Svensson)
Planarkitekt Adam Johansson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 56

Kommunstyrelsen
Ks § 77

KS 2014/107

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna folkhälsorådets verksamhetsberättelse för år 2013.
Bakgrund

I arbetet med folkhälsa och välfärdsutveckling samverkar kommunen med Hälso- och Sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg genom ett politiskt styrt folkhälsoråd som verkar lokalt i
Mariestads kommun. Samverkan styrs av ett lokalt avtal om folkhälsoarbetet 2012-2015.
Folkhälsorådet i Mariestad upprättar årligen en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse. Förslaget till folkhälsorådets verksamhetsberättelse för år 2013 godkändes av folkhälsorådet 2014-02-17. Mariestads folkhälsoråd föreslår kommunstyrelsen att godkänna folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2013.
Folkhälsoarbetet i Mariestads kommun har varit riktat till hela befolkningen. Folkhälsorådet
har prioriterat tidiga insatser till barn och ungdomar. Folkhälsorådet har även drivit utvecklingen av sociala investeringsfonden. Första ansökan ur kommunens ”sociala investeringsfond” är beviljad för projektet ”Metodutveckling och pilotprojekt för tidiga och förebyggande insatser”.
Våren 2013 tog folkhälsorådet fram underlag för beslut om återansökan till nätverket Safe
Community. Kommunstyrelsen beslutade juni 2013, att inte återansöka för medlemskap i
WHO:s nätverk ”Safe Community.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för Sektor ledning; Maria Vaziri, samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2014-02-26, Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2013
Förslag till verksamhetsberättelse för folkhälsorådet, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg
Chefen för Sektor ledning; Maria Vaziri
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 57

Kommunstyrelsen
Ks § 78

KS 2014/108

Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för energi- och klimatrådgivningen år
2013.
Bakgrund

Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det kommande
årets arbete. Från och med verksamhetsåret 2009 är det ett krav från energimyndigheten att
kommunerna formellt godkänner verksamhetsplanen.
Efter avslutat verksamhetsår sammanställs en verksamhetsberättelse. Det finns inget krav
från Energimyndigheten om godkänd verksamhetsberättelse men väl ett intresse för att följa
upp utfallet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol 2014-02-18, Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2013.
Förslag till verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-17

Sida 58

Kommunstyrelsen
Ks § 79

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 5 februari 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 19 februari 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 26 februari 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 19 december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 30 januari 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

VänerEnergi

Protokoll från den 10 december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

VänerEnergi

Protokoll från den 11 februari 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunrevisionen

Revisionsrapport avseende styrning och uppföljning av dricksvattenförsörjningen anmäls
och läggs till handlingarna.
______________________________________________________ .

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-03-17

Anslagsdatum

2014-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-04-16

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

