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KS 2013/409

Information: Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson informerar om Åtgärdsvalsstudie
Kinnekullebanan som upprättats av Trafikverket. Åtgärdsvalsstudien har skickats på remiss
till berörda kommuner och myndigheter. Remissen ska vara besvarad senast den 17 april.
Informationen innefattade bl.a. studiens syfte samt remissens förslag till inriktning och slutsatser.
Underlag för beslut

Presentation som visades på sammanträdet.
Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan, Slutrapport.
Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan, Nulägesbeskrivning.
Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan, Målbild och bristanalys.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur
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KS 2014/269

Medborgarförslag om bildande av ett kommunalt naturreservat
vid västra Ekudden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige avstyrker medborgarförslaget om att bilda ett kommunalt naturreservat vid västra Ekudden i sin helhet.
Beslutet sker mot bakgrund av att förslaget delvis strider mot intentionerna i antagen
fördjupad översiktsplan där området mellan sjukhuset och kvarteret Skedanden definieras som lämpligt för bostäder. Vad gäller övriga delar av det föreslagna området (väster
om Biosfärsleden) behöver den pågående skötseln först finna sina former, få genomslag på naturtyperna samt utvärderas, innan det bedöms vara aktuellt att diskutera en
reservatsbildning.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett förslag till skötselplan eller motsvarande med syfte att utreda framtida skötsel av området väster om
den Biosfärleden.
Bakgrund

Lisa Ragnarsson, Stenåldersvägen 11, i Mariestad m.fl. föreslår i ett medborgarförslag att
delar av västra Ekudden (Väster och norr om Mariestads sjukhus) ska inrättas som kommunalt naturreservat. Förslagställarens syfte är bevara en variation av naturtyper samt utveckla
naturliga betesmarker och våtmarker med artrik flora och fauna. Området ska hållas tillgängligt for allmänheten och ge möjlighet till friluftsliv, naturstudier och naturupplevelser.
Ärendet har beretts av sektor samhällsbyggnad. Samråd med Länsstyrelsen Västra Götaland
har genomförts den 14 november 2014.
Området
Det aktuella området omfattar c:a 40 ha och ligger utmed Vänerns strand väster och norr
om Mariestads sjukhus. Området är flackt svagt sluttande mot Vänern och det förekommer
berg i dagen i form av hällar. Närmast strandlinjen förekommer fuktängar och rikkärr. Det
finns även mindre partier av sumpskog och i den södra och östra delen tät blandskog. En
del större ekar förekommer också inom området. Ett område med tallskog i den nordvästra
delen är utpekad som naturvärdesobjekt av skogsstyrelsen. Vattenområdena från strandlinjen ut till Bengts holme är våtmark av klass II, högt naturvärde, på grund av vassar med
stort värde för fågellivet.
Området korsas av den s.k. Biosfärleden som sammanbinder Mariestads centrum med
Läckö på Kållands ö. I närområdet sammanbinder leden Ekuddens och Sandvikens naturreservat. Till denna led ansluter en gång- och cykelväg vilken leder upp mot Kolarebacksvägen. Inom området finns en anlagd kulle som vintertid används som skidbacke och som
skulle kunna fungera som utsiktsplats.
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Göteborgs Universitets landskapsvårdsutbildning har en studieyta förlagd i områdets södra del.
I anslutning till ett mindre sumpskogsparti mynnar en kommunal dagvattenledning i en öppen kanal ut till Vänern. Ytterligare ett område för dagvattenhantering föreslås enligt den
fördjupade översiktsplanen i områdets södra del.
Gällande planer
Gällande stadsplan (Sp 151 från 1965) anger naturmark för området. Sedan dess har kvarteren Berganden, Bläsanden och Skedanden tillkommit.
Mariestads kommun antog 2013 en fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort. Enligt
denna är området norr och väster om sjukhuset, huvudsakligen öster om Biosfärleden,
lämpligt för bostadsbebyggelse. Upprättande av en detaljplan pågår för delen mellan sjukhuset och kvarteret Skedanden. Den utförda naturinventeringen av planområdet (2014) visade
inte på så höga naturvärden att det finns skäl att ändra bedömning om att det är möjligt att
detaljplanera skogsområdet för bostadsändamål. Den planerade utvecklingen av bostäder i
detta område tar även fasta på en hållbar samhällsplanering då det gäller att utnyttja befintliga resurser i form av infrastruktur så som VA, gator, gång- och cykelbanor, el m.m. samt
närheten till befintlig kollektivtrafik och service.
Den fördjupade översiktsplanen möjliggör även bebyggelse i området strax väster om sjukhuset. Något detaljplanearbete för detta område har ännu inte inletts.
Naturvärden och naturvårsskötsel
Mariestads kommun har under åren 2013 och 2014 genomfört naturinventering av området.
Vid dessa inventeringar framkom att de huvudsakliga naturvärden i form av naturtyper som
rikkärr, sumpskog, fuktäng m.m. samt naturvårdsintressanta arter (varav nio hotade arter)
finns väster om Biosfärleden medan skogsområdet mellan sjukhuset och kvarteret Skedanden endast hade låga naturvärden.
År 2013 inleddes ett samarbete med Kriminalvården om bete av delar av området väster om
Biosfärleden. Omfattande röjningar utfördes med syfte att gynna björk, ek m.fl. lövträd för
att skapa en öppen betesmark och möjliggöra för besökare att uppleva den blåa bården.
Tanken är att på sikt utveckla naturtypen trädklädd betesmark samt utveckla fuktängar, rikkärr och sumpskogspartier.
Sektor samhällsbyggnad bedömer att omställningen av området till en mer natur- och friluftsinriktad skötsel är i sin linda och det ännu är oklart vilket genomslag denna får. För arbetet är tillgången på betesdjur avgörande vilket också gör det svårt att långsiktigt garantera
rätt skötselnivå. Innan kommunen kan göra åtaganden i form av en reservatsbildning bör
skötselarbetet få tid att finna sina former (en skötselplan bör tas fram i samråd med Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet m.fl. berörda), få genomslag på naturtyperna samt hinna
utvärderas.
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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 Lisa Ragnarsson m.fl.om att bilda ett kommunalt naturreservat kring
sjukhusbacken i Mariestads kommun 2014-06-16.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt miljöinspektör Håkan Magnusson 2014-11-14.
Utdrag ur Fördjupad Översiktsplan för Mariestads tätort, 2013 inklusive karta över det aktuella området.
Skrivelse från länsstyrelsen Västra Götalands län till Lisa Ragnarsson 2014-11-24, Yttrande
över medborgarförslag för inrättande av kommunalt naturreservat väster om Mariestads
sjukhus, Marieholm 10:1 och Havsörnen 1 i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till
(Lisa Ragnarsson)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Miljöinspektör Håkan Magnusson)
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Medborgarförslag om iordningställande av vattenområdet norr om
Snuggenäset
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att iordningställa vattenområdet norr
om Snuggenäset.
Kommunfullmäktige vill dock framföra att boende och båt-/bryggföreningarna i området
har möjlighet att, i samverkan med kommunen, etablera ett skötselområde i det aktuella området.
Bakgrund

Tommy Andersson, Snapen 3 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska iordningställa vattenområdet norr om Snuggenäset och väster om Strandvägen till
ett område med små hamnar, promenadvägar samt bryggor ut mot vattnet för badande och
solande.
Förslagsställaren skriver bland annat att en utfyllnad och iordningställande av området
skulle lyfta strandlinjen samt skapa ett område för rekreation i anslutning till såväl befintlig
som kommande bebyggelse.
Sektor samhällsbyggnad anser att förslaget i grunden bra och skulle uppskattas ur flera perspektiv, men gör bedömningen att ekonomiska resurser krävs i en större omfattning än vad
för tillfället prioriteras.
I pågående arbete med Sjöstaden etapp 1 och 2 ingår såväl bryggor, hamnverksamhet och
promenadvägar både på hamnpiren och i området kring Katthavet. Det är ett arbete som är
högt prioriterat och bedömningen är att ekonomiska resurser främst kommer läggas på
detta.
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 Tommy Andersson, Snapen 3 i Mariestad, om att kommunen ska
iordningställa vattenområdet norr om Snuggenäset och väster om Strandvägen.
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Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2014-12-10, Svar: medborgarförslag om iordningställande
av vattenområdet norr om Snuggenäset, inklusive karta över det aktuella området.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 7

Kommunstyrelsen
Ks § 4

KS 2014/222

Medborgarförslag om pir från Marieholmsbron
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Mariestads kommun väljer att avvakta med att bygga en pir/parterr från Marieholmsbron
med anledning av den höga kostnaden.
Bakgrund

Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska aktualisera tidigare idéer om en trappa ner till en pir eller motsvarande från mitten
av residensbrons norra sida. Ärendet har överlämnats till utvecklingsenheten för beredning.
Utvecklingsenheten framhåller att det är helt i linje med den fördjupade översiktsplanen att
tillgängliggöra Tidan. Den föreslagna åtgärden har beviljats tillstånd för vattenverksamhet
enligt miljöbalken och dess genomförandetid går ut våren 2015. Anledningen till att förslaget inte har blivit genomfört tidigare är de stora kostnader som anläggandet skulle var förknippat med. För drygt tio år sedan kostnadsberäknades parterren till ca sju miljoner kr.
Sektor samhällsbyggnad föreslår att medborgarförslaget avslås med anledning av den höga
kostnaden för att anlägga en pir/parterr.
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 Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad om att kommunen ska
aktualisera tidigare idéer om en trappa ner till en pir eller motsvarande från mitten av residensbrons norra sida.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2014-12-15, Svar på medborgarförslag: Parterr från Marieholmsbron.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mikael Rönnlund)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Planarkitekt Maria Nilsson)
Justerandes signatur
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Motion om att anlägga ett utomhusgym
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige konstaterar att kommunen har anlagt ett utomhusgym i centrala Mariestad under sommaren 2014. Motionens intention anses därmed uppfylld.
Bakgrund

Ida Ekeroth (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta om att anlägga
ett utomhusgym i Mariestad.
Chefen för sektor samhällsbyggnad konstaterar att Mariestads kommun anlagt ett utomhusgym i centrala Mariestad under sommaren 2014.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (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

Motion av Ida Ekeroth (S) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att
anlägga ett utomhusgym i Mariestad.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-11-20,
Motion om att anlägga ett utomhusgym.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige:
Expedieras till:
(Ida Ekeroth)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
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Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Mariestads
kommun år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen i Mariestads kommun år 2015.
Bakgrund

Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det kommande
årets arbete. För år 2015 är verksamhetsplanen inte ett krav från Energimyndigheten men
väl en rekommendation.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (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

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt energioch klimatrådgivare Peter van der Tol 2014-11-12, Verksamhetsplan 2015 för energi- och
klimatrådgivningen i Mariestads kommun.
Förslag till verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning 2015, inklusive förslag till aktivitetsplan.
Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen.
______________________________________________________

Expedieras till
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
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Nyttjanderättsavtal för Karlsholme folkpark
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat nyttjanderättsavtal för Karlsholme folkpark med
Föreningen Karlsholme Folkpark u.p.a.
Marie Engström Rosengren (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Fritidschefen har på uppdrag av kommunchefen förhandlat fram ett förslag till nytt nyttjanderättsavtal med folkparksföreningen.
Det nya avtalsförslaget skiljer sig från det gamla på främst två punkter; folkparksföreningen
tillåts att hyra ut delar av, eller hela Jubileumsteatern och Café Holmen till annan entreprenör under avtalstiden samt att folkparksföreningens hyra till kommunen är 200 tkr/år vilket
nästan är en hundraprocentig ökning jämfört med föregående upplåtelseavtal.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (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

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-11-24, Nyttjanderättsavtal Karlsholme folkpark.
Förslag till nyttjanderättsavtal för Karlsholme folkpark.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Fastighetschef Bo Theorén
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Drift- och skötselavtal för Mariestads tennisanläggning i
Gärdesparken och Alhagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till drift- och skötselavtal för Mariestads
tennisanläggning i Gärdesparken och Alhagen med Mariestads Tennisklubb (MTK).
Avtalsersättningen finansieras ur fritidskontorets budget för anläggningsbidrag.
Bakgrund

Tekniska förvaltningen har i en första etapp under år 2014 färdigställt tre nya tennisbanor i
Gärdesparken efter beslut i kommunstyrelsen. Beslutet innefattar även en andra etapp år
2015 då en bana i Alhagen ska färdigställas samt renovering av tennisklubbens klubbstuga.
Då tennisklubben meddelade intresse för att avtala föreningens ansvar för drift och skötsel
av anläggningen har gemensamma avtalsförhandlingar resulterat i ett avtalsförslag.
Ersättningen finansieras med att hälften av MTK:s anläggningsbidrag för tennishallen år
2014, 75 tkr, överförs till fritidskontorets budget för drift- och anläggningsbidrag.
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 fritidschef Tomas Ekström 2014-11-14, Drift- och skötselavtal för
Mariestads tennisanläggning i Gärdesparken och Alhagen.
Förslag till Drift- och skötselavtal för Mariestads tennisanläggning i Gärdesparken och Alhagen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
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KS 2014/270

Igångsättningstillstånd för markanvisningstävling berörande
kv. Vristulven och kv. Östen i Sjölyckan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna igångsättningstillstånd för att genomföra en markanvisningstävling inom projekt Sjölyckan.
Bakgrund

Genomförande av huvudgata i Sjölyckan pågår tillsammans med projekteringsarbeten för
lokalgator, ledningsnät och dagvattenlösningar i enlighet med upprättad tidsplan. Enligt tidigare beslut ska de första försäljningarna inom området ske under första halvåret 2015.
Som ett led i att nå försäljningsmålet har ett material upprättats i syfte att gå ut med en markanvisningstävling för kvarteren Vristulven och Östen. Dessa två kvarter innehåller tio tomter enligt gällande detaljplans illustration.
Markanvisningstävlingen erbjuder exploatörer att lämna bud på hela området eller på en av
två delar. Dessa är uppdelade efter vad detaljplanen tillåter för bebyggelse. Område A tillåter
sluttningsvåning i ett våningsplan och område B tillåter tvåvåningsbebyggelse.
Tävlingen är tänkt att pågå under jan-mars 2015 med målsättning att komma upp med förslag till köpehandlingar under april 2015.
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 samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén 2014-12-07, Igångsättningstillstånd för markanvisningstävling berörande kv. Vristulven och kv. Östen i Sjölyckan
Förslag till inbjudan till markanvisningstävling. Sjölyckan – kvarteret Vristulven och kvarteret Östen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 13

Kommunstyrelsen
Ks § 10

KS 2010/133

Köpekontrakt avseende köp av fastigheterna Krontorp 1:16 och 1:17
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att slutföra förhandlingarna med Johansson & Svensson Förvaltnings AB i enlighet med bifogat förslag till köpekontrakt för fastigheterna Krontorp 1:16 och 1:17.
Köpeskillingen uppgår till totalt 800 tkr och finansieras inom ramen för avvecklingsfastigheter.
Bakgrund

Den 10 december 2014 gav kommunstyrelens arbetsutskott kommunchefen i uppdrag att
redovisa möjligheterna att förvärva fastigheterna Krontorp 1:16 och 1:17.
Bolaget Johansson & Svensson Förvaltnings AB förvärvade 2014-01-21 fastigheten Krontorp 1:16 och 1:17. Bolaget har sedan dess rivit befintlig byggnad (hangaren) och rensat fastigheterna från rivningsmaterial och sådant som har varit efterlämnat av tidigare verksamheter. Arbetena har genererat kostnader för bland annat fastighetsavgift, röjning, grävning,
rivning med maskin, mantimmar, tippavgifter, frakter och skrotavgifter.
Fastigheterna ligger vid den norra infarten och är strategiskt viktiga för hur entrén till staden
upplevs. Fastigheterna är med i FÖP Mariestad som natur/öppen mark.
Under hösten 2014 har dialog förts med bolaget Johansson & Svensson Förvaltnings AB
om fastigheterna Krontorp 1:16 och 1:17. Utifrån kontakterna med Johansson & Svensson
Förvaltnings AB har ett förslag till köpekontrakt tagits fram.
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 samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén, Köpekontrakt avseende köp av Krontorp 1:16 och 1:17.
Förslag till köpekontrakt för fastigheterna Krontorp 1:16 och 1:17.
Kartor över det aktuella området.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Kommunstyrelsen
Ks § 10 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 11

KS 2014/470

Riktlinjer för inställd skolskjuts
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till riktlinjer för att ställa in skolskjuts.
Bakgrund

Sektor utbildning och sektor samhällsbyggnad har tillsammans med Söne trafik, upprättat
förslag till riktlinjer för inställd skolskjuts.
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 samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-12-02,
Riktlinjer för inställd in skolskjuts
Förslag till riktlinjer för inställd skolskjuts.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 12

KS 2014/463

Tidplan för arbetet med budget under år 2015 för budget år 2016 och
planer för åren 2017 och 2018
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om tidplanen för arbetet under 2015 med budget 2016-2018 enlighet med upprättat förslag.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska varje år besluta om tidplan inför kommande budgetarbete. Planen ska utöver tider även beskriva innehållet i de olika momenten.
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 ekonomienhetschef Jonas Eriksson 2014-12-15, Tidplan för arbetet
2015 med budgeten 2016-2018.
Förslag till tidplan för budgetarbete under år 2015 inför budget 2016-2018.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 13

KS 2014/167

Ny finanspolicy för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslaget till ny finanspolicy för Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2014-05-27 kommunchefen i uppdrag att upprätta förslag till ny finanspolicy.
Mariestads kommuns revisorer har granskat kommunens finansförvaltning. Syftet med
granskningen var att besvara om styrdokumenten är ändamålsenligt utformade avseende
avkastningskrav och riskexponering, om styrdokumenten följs, om den interna kontrollen
avseende administration kring medelsförvaltningen är tillräcklig samt om reglerna för koncernkontot följs.
Revisorerna konstaterar att efterlevnaden av finanspolicyn är god men att dokumentet behöver uppdateras och förtydligas. Revisorerna konstaterar att medelsförvaltningen är enkel
och försiktig samt att de finansiella riskerna är låga. Detta är i god överensstämmelse med
kommunallagens 8 kap, § 2 om att medel ska förvaltas ”på sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses”.
Den interna kontrollen bedöms även som god. Däremot följs inte reglerna för koncernkontot fullt ut vilket kommunstyrelsens arbetsutskott redan har tagit upp med ledningen för
Mariehus AB under år 2014. Förslagsvis kan förvaltningen se över dessa regler i samband
med framtagandet av den nya finanspolicyn.
Ekonomichefen instämmer i att finanspolicyn behöver uppdateras, att ansvar behöver förtydligas samt att policyn bör uppdateras utifrån det som förändrats inom området samt revisorernas synpunkter.
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/ekonomichef Maria Vaziri samt controller
Håcan Lundqvist 2014-12-17, Ny finanspolicy.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 13 (forts.)
______________________________________________________

Förslag till ny finanspolicy för Mariestads kommun.
Gällande finanspolicy för Mariestads kommun, beslutad av kommunfullmäktige 1999-12-13.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mariestads kommuns revisorer
Chef sektor ledning/Maria Vaziri
Redovisningschef/Lars Bergqvist
Controller/Håcan Lundqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 14

KS 2014/471

Överenskommelse med arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning och förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin
för år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att teckna nya överenskommelser med arbetsförmedlingen om
arbetsträning och förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin för verksamhetsåret 2015.
Bakgrund

Mariestads kommun upprättar årligen avtal med arbetsförmedlingen i syfte att tillhandahålla
arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Syftet med samarbetet är att erbjuda personer med
lång tid utan arbete en anpassad återgång till arbetslivet och/eller förstärkt arbetsträning för
bedömning av arbetsförmågan samt för att stärka personers ställning på arbetsmarknaden.
Överenskommelserna reglerar samarbetet mellan Mariestads kommuns arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen. Den reglerar vidare innehållet i arbetsträning och förstärkt arbetsträning samt ekonomisk ersättning till Mariestads kommun som annordnare av arbetsträning och förstärkt arbetsträning.
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 stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt arbetsmarknadschef Ulrika Lindahl 2014-12-04, Överenskommelse med arbetsförmedlingen om platser
för arbetsträning och förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin inför 2015
års verksamhet.
Förslag till överenskommelse om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin.
Förslag till överenskommelse om platser för förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Arbetsmarknadschef Ulrika Lindahl
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 15

KS 2013/320

Finansiering av projekttjänst för gestaltning och dekoration av det
offentliga rummet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom tekniska nämndens beslut att även under 2015 arbeta
med dekoration samt årstids- och högtidsförstärkning i stadens offentliga rum.
Kommunstyrelsen anslår initialt 150 000 kr till finansiering av en projekttjänst motsvarande
30 procent av en heltidstjänst (lönekostnader) under verksamhetsåret 2015. Medel tas ur
kommunstyrelsens pott till förfogande.
Avseende kostnader för kommande projekts genomförande uppmanas tekniska nämnden
att återkomma till kommunstyrelsen med dem för behandling i särskild ordning.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade att inför 2014 skapa en ny projekttjänst för gestaltning och dekoration i det offentliga rummet. I huvudsak avses arbetet genomföras i tätortens centrala
delar. En person är anställd på ca 25-30 procent av en heltidstjänst för uppgiften t.o.m. 31
december 2014. Därefter skall tjänstens innehåll och effekter utvärderas.
Utfört arbete upplevs som mycket uppskattat av kommuninvånarna. Åtgärder i centrummiljön, Stadsparken samt omgestaltning av Esplanaden är projekt som kan nämnas. Arbete
med sommarblommor är en del av arbetsuppgifterna.
Anställningen och arbetsledning har utgått från gatuavdelningen. Arbetet har skett under
fria former. Någon tydlig arbetsbeskrivning för tjänsten finns inte idag men är under utveckling. En tjänst om 20 procent bedöms som tillräcklig för uppdraget.
Ett långsiktigt arbete med gestaltning och dekoration av gaturummet behöver tydliga uppdrag med tillhörande budget. Bättre framförhållning och tydliga kommunikationsvägar med
parkavdelningen är saker som kan förbättras.
Tekniska nämndens beslutade 2014-12-09 att:
-

Ställa sig positiva till att uppdraget med att arbeta med dekoration samt årstids- och
högtidsförstärkning i stadens offentliga rum ska fortgå under ytterligare ett år.

-

Ge tekniske chefen i uppdrag att i samverkan med stadsplanechefen ta fram förslag till
uppdragets innehåll. I detta ingår bland annat att bestämma geografiska områden, omfattning, budget och sätt att rapportera uppdragen.

-

Beslutet gäller under förutsättning att tekniska nämnden kompenseras för lönekostnader och kostnader för projektens genomförande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 15 (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

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2014-12-09, § 267, Projekttjänst för gestaltning och
dekoration av det offentliga rummet i Mariestad.
Skrivelse från tf. gatuchef Johan Bengtsson 2014-11-23, Projekttjänst för gestaltning och
dekoration av det offentliga rummet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 16

KS 2013/78

Handlingsplan 2014-2015 för Folkhälsostrategi 2014-2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av handlingsplan 2014-2015 för
folkhälsostrategi 2014-2017.
Bakgrund

Uppföljningen av handlingsplan 2014-2015 för folkhälsostrategin godkändes av Mariestads
folkhälsoråd den 8 december 2014. Folkhälsorådet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-14 att samtliga nämnder ska upprätta en handlingsplan för implementering av folkhälsostrategi 2014-2017. Handlingsplanen ska redovisas till
kommunstyrelsen.
Sektor ledning har tagit fram en gemensam struktur för handlingsplan för folkhälsostrategi,
tillgänglighets- och miljömålsarbete i Mariestads kommun. I denna skrivelse redovisas handlingsplan 2014-2015 för folkhälsostrategi 2014-2017.
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 från folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2014-12-10, Handlingsplan 2014-2015
för Folkhälsostrategi 2014-2017.
Handlingsplan 2014-2015 för Folkhälsostrategi 2014-2017
______________________________________________________

Expedieras till:
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 17

KS 2015/8

Old Ox – Chamber Music Festival 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 tkr till 2015 års Old Ox – Chamber Music Festival.
2. Kommunstyrelsen föreslår att den ombyggda Jubileumsteatern ska nyttjas till de större
publika evenemangen.
Bakgrund

I juni år 2014 genomfördes för andra året i rad Old Ox – Chamber Music Festival i Mariestads kommun. Festivalen är ett samarbete med Västra Götalandsregionens kultursekretariat och Nordiska Kammarmusikföreningen/Aurora Chamber Music. ”Old Ox” håller på
att etableras som en årlig exklusiv musikfestival i världsklass. Evenemanget samlar en elit av
musiker som framför kammarmusik enligt förutbestämda konstnärliga och ekonomiska ramar. För varje år växer nätverken och det konstnärliga konceptet breddas.
2015 års Old Ox – Chamber Music Festival planeras att ha samma konstnärliga och sceniska koncept som år 2014, d.v.s. samma antal artister, konserter m.m. Publiken kan dock
vänta sig ett nytt professionellt portabelt scenbygge i domkyrkan, nytt tema, nya stjärnor,
annan repertoar.
Inför varje år pågår ett aktivt arbete med att bredda nätverken och rekrytera fler partners.
Sedan år 2013 har en stegvis etablering och upparbetning pågått av Old Ox – Chamber Music Festival. Enligt budget för år 2015 är ambitionen en uppväxling av bidraget från Mariestads kommun om 200 tkr. Denna nivå planeras vara den slutliga nivån på kommunens
bidrag in den årligt återkommande festivalen, under förutsättning att den behåller samma
koncept och omfång som den idag upparbetade nivån.
Kulturchefen föreslår att kommunstyrelsen godkänner det föreslagna bidraget om 200 tkr
till 2015 års Old Ox – Chamber Music Festival.
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 kulturchef Maria Henriksson 2014-11-25, Old Ox – Chamber Music
Festival 2015.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Kommunstyrelsen
Ks § 17 (forts.)
______________________________________________________

Rapport Old Ox – Chamber Music Festival 2014.
Preliminärt Program Old Ox- Chamber Music Festival 2015.
Budget Old Ox- Chamber Music Festival 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson,
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 18

KS 2015/7

Nytt arkivreglemente för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar nytt arkivreglemente för Mariestads kommun i enlighet med
upprättat förslag.
Bakgrund

Mariestads kommuns nuvarande arkivreglemente antogs 1996. Sedan dess har informationshanteringen och arkivbildningen inom kommunen utvecklats och blivit mer komplicerad på så sätt att verksamheten idag är hybrid genom att den omfattar handlingar i både analog och digital form.
Då Mariestads kommun går mot en ökad digital informationshantering och arkivbildning
krävs nya metoder och en tydligare ansvarsfördelning hos alla verksamhetens anställda om
kommunen skall kunna leva upp till offentlighetslagstiftningens krav i framtiden.
En digital informationshantering kräver ett proaktivt förhållningssätt från kommunens arkivfunktion då verksamhetens informationstillgångar inte kan fångas i efterhand. I detta arbete behöver kommunen stärka arkivfunktionen med ett uttalat mandat i form av ett nytt
arkivreglemente.
Det bör särskilt understrykas att ett nytt och proaktivt förhållningssätt i hanteringen av
kommunens informationsresurs är en förutsättning för den utveckling som idag går mot Earkiv, E-förvaltning, Öppna data och Mina Meddelande (myndighetspost i digital form).
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 Carina Seiberlich samt administrative chefen Ola
Blomberg 2014-12-09, Införande av nytt arkivreglemente.
Förslag till nytt arkivreglemente.
Gällande reglemente för arkivvård beslutat av kommunfullmäktige 1996-11-25.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Kommunstyrelsen
Ks § 18 (forts.)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till
(Kommunarkivarie Carina Seiberlich)
(Administrative chefen Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 19

KS 2015/6

Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för det kommunala
pensionärsrådet.
Bakgrund

Kommunala pensionärsrådet har framfört önskemål om en revidering av reglementet inför
mandatperioden 2015-2018.
Reglementet, antaget av kommunfullmäktige 2010-10-25, anger i § 4 att rådet kan överlåta
vissa funktioner till ett arbetsutskott som utses inom rådet. I brådskande fall kan arbetsutskottet lämna yttrande i rådets ställe. Arbetsutskottet bör bestå av två representanter från
socialnämnden och tre från pensionärsorganisationerna.
Kommunala pensionärsrådet har framfört att de önskar att rådet utser ersättare till arbetsutskottet bland rådets övriga ordinarie ledamöter.
Socialnämnden beslutade 2014-12-09 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget på det reviderade reglementet för kommunala pensionärsrådet, KPR.
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

Protokollsutdrag från socialnämnden 2014-12-09 § 166, Reglemente för kommunala pensionärsrådet.
Förslag på Reglemente för Kommunala pensionärsrådet, 2014-11-17
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Socialnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 20

Val av ledamot till MTGK turism
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att välja Johan Abrahamsson (M) till kommunens representant i
MTGK-turism med Marianne Kjellquist (S) som ersättare.
______________________________________________________

Expedieras till:
Johan Abrahamsson
Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 29

Kommunstyrelsen
Ks § 21

Val av ersättare och adjungerade till kultur- och fritidsutskottet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Adjungerade
3. Fredrik Markusson (S)
4. Emil Frick (V)
Vice ordförande:
Marianne Kjellquist (S)
Kommunstyrelsen återkommer med val av ersättare till kultur- och fritidsutskottet vid nästa
sammanträde.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare (2014-12-01) valt ledamöter, två av fyra adjungerade samt
ordförande till kultur- och fritidsutskottet. Samtliga fem platser för ersättare inklusive två
platser för adjungerade och posten vice ordförande är vakanta och behöver tillsättas.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Valda ersättare och adjungerade

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
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Sida 30

Kommunstyrelsen
Ks § 22

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 22 oktober 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 5 november 2014 anmäls och läggs till handlingarna
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 10 november 2014 anmäls och läggs till handlingarna
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 19 november 2014 anmäls och läggs till handlingarna
______________________________________________________

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Protokoll från den 14 oktober 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG styrgrupp

Anteckningar från den 31 oktober anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund

Protokoll från den 24 oktober 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Delegationsbeslut - färdtjänsthandläggaren

Färdtjänsthandläggaren – delegationslistor över beslut om skolskjuts maj till oktober 2014
anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ola Blomberg
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