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Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 8:00 – 12.05

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Henrik Karlsson (M)
Janne Jansson (S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Erik Ekblom (M)
Therese Weckström (S)

ordförande i Mariehus Fastigheter AB § 223
v. ordf. i Mariehus Fastigheter AB § 223

Jari Lalli
Lotta Samuelsson
Ramona Nilsson
Tina Karling Hellsvik
Hanna Asp
Mats Widhage
Lars Arvidsson
Ulf Johansson
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

VD Mariehus Fastigheter AB § 223
turistchef § 224
utvecklingschef §§ 224, 227
stadsplanechef §§ 223, 225, 230
planarkitekt § 225
näringslivschef § 226
tf fastighetschef § 232
projektledare § 232
kommunchef
sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 221-237
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-06-07

Anslagsdatum

2017-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-07-06
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 221

Dnr 2017/00005

Handlingar att anmäla

1. SKL. Ekonomirapporten, maj 2017 – om kommunernas och landstingens
ekonomi.
2. Regeringskansliet. Kortversion av programmet ”Tillsammans mot brott – ett
nationellt brottsförebyggande program”.

Anmälningsärendena anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 222

Dnr 2017/00007

Inbjudningar

Det finns inga inbjudningar att anmäla vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 223

Dnr 3384

Dialogmöte mellan ksau och presidiet i styrelsen för Mariehus
Fastigheter AB

Arbetsutskottets beslut

1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

2.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna uppdraget/ansvaret att
teckna hyresavtal med hyresgästerna i bodarna i hamnen till AB Stadens Hus. I
uppdraget ingår även administreringen av uthyrningen och hyreskön.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in presidiet i styrelsen för det
kommunala bolaget Mariehus Fastigheter AB tillsammans med bolagets vd för
att tillsammans genomföra ett dialogmöte.
Vid dagens sammanträde diskuteras bland annat följande frågor:
Bostadsförsörjningsplan
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik informerar om kommunens
bostadsförsörjningsplan och målet om 2000 nya bostäder fram till år 2030.
Översiktsplan för Mariestads kommun
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik informerar om det pågående arbetet med att ta
fram en översiktsplan för Mariestads kommun.
Murklan 5 och 6
Mariestads kommun har nyligen som första kommun i Sverige avropat
flerbostadshus från ett ramavtal upprättat av SKL. Det är Hjältevadshus som uppför
fastigheterna. Diskussion förs kring Mariehus möjligheter att förvalta fastigheterna
och även hantera administrationen kopplat till hyresgästerna (fakturering mm).
Bodarna i hamnen
Styrelsen i AB Stadens Hus har sedan tidigare överlämnat uppdraget/ansvaret att
teckna hyresavtal med hyresgästerna i bodarna i inre hamnen till kommunstyrelsen
och det är tekniska nämnden som administrerar uthyrningen och hyreskön.
Uppdraget att teckna hyresavtal och administrationen kring uthyrning av bodarna
återlämnas vid dagens sammanträde till AB Stadens Hus.
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik lyfter fråga om utformning och gestaltning av
inre hamnen. Utformningen av hamnområdet ska ske i ett gemensamt arbete mellan
AB Stadens Hus och stadsplaneavdelningen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 223 (forts).

______________________________
Eken
Kommunstyrelsen har under våren sålt fastigheten Eken 2 till Mariehus Fastigheter
AB med syfte att på platsen uppföra flerbostadshus med mindre lägenheter. Behovet
av små lägenheter är stort och byggnation bör påbörjas så snart som möjligt.
Projekten Lejonet och Ärlan
Information kring de pågående fastighetsprojekten Ärlan och Lejonet. En rationell
process eftersträvas för att generera ekonomi i projektet. Den 9 juni genomförs ett
byggmöte som arbetsutskottet gärna ser en återrapportering från.
Kommande bostadsförsörjningsprojekt
Diskussion kring framtida exploateringsområden och nyttan av att ha färdiga
detaljplaner. Ett kommande gemensamt arbete för mark- och exploateringsenheten
och bolaget är att få in nya aktörer på marknaden. Det är viktigt att bygga för den
marknad som finns men även för den marknad kommunen önskar skapa. Alternativa
upplåtelseformer bör utredas.
Övrigt
Möjliga framtida gemensamma samarbetsområden diskuteras liksom borgen och
borgensavgifter.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedieras till:
Jari Lalli, VD Mariehus Fastigheter AB
Styrelsen för Mariehus Fastigheter AB
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 224

Dnr 2017/00220

Projektansökan till Leader - Mariestad; Husbilsdestinationen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen och uppdrar till
utvecklingsenheten att färdigställa och lämna in ansökan till Leader för projektet
”Mariestad – husbilsdestinationen”.
Bakgrund

Antalet husbilar som besöker Mariestads kommun har ökat markant den senaste åren.
Besökarna som kommer med husbil är en köpstark målgrupp och de besöker inte vår
kommun bara under sommarmånaderna, utan även vår och höst.
Med anledning av ovanstående planerar turistenheten för att göra en projektansökan till
Leader för att tillsammans med andra aktörer utveckla och stärka Mariestad som en
husbilsdestination av rang. Målet med ansökan är att möjliggöra en säsongsutökning,
från att enbart vara en sommarstad till att bli en åretruntdestination.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-28,
Information om ansökan till Leader för projekt "Mariestad - husbilsdestinationen"
Tjänsteskrivelse upprättad av turistchef Lotta Samuelsson 2017-05-24, Information
om tänk Leaderansökan
Power point-presentation

Expedieras till:
Turistchef Lotta Samuelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 225

Dnr 2014/00131

Strategi/handlingsplan för Mariestad kommuns engagemang i
skärgårdsmiljön

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-01-08 kommunchefen i uppdrag att
upprätta en långsiktig strategi/handlingsplan för kommunens engagemang i
skärgårdsmiljön. Uppdraget överlämnades till utvecklingschefen för beredning och
därefter har även stadsplanechefen gjorts delaktig i beredningen av ärendet.
Stadsplaneavdelningen har tillsammans med berörda tjänstemän tagit fram ett förslag
på ett möjligt upplägg av en utvecklingsplan/strategi för Mariestads kommuns
engagemang i skärgårdsmiljön.
Planen redovisas på sammanträdet för att arbetsutskottet ska ges möjlighet att lämna
synpunkter inför det fortsatta arbetet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-28,
Information om arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för skärgården
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Hanna Asp 2017-05-18, Information om
arbetet med utvecklingsplan för skärgården
Power point-presentation, Upplägg och information om utvecklingsplan för
skärgården 2017-06-07

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 226

Dnr 2017/00161

Ansökan om bidrag och praktisk hjälp för att genomföra
"Mamut-festen"

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar stödja arrangemangets genomförande
genom att bevilja ett bidrag om 25 000 kr som avser kostnader för sophämtning,
container, avspärrning, el mm.
Finansieringen sker med pengar inom befintlig budget inom ansvar 1051,
näringslivssatsningar.
Bakgrund

Föreningen Mamut har inkommit med en ansökan om stöd för att genomföra ett
större arrangemang på hamnplan den 1-2 september. Arrangemanget riktar sig till
kommunens invånare och besökare.
Under lördagen den 2 september (mellan 10:00-18:00), blir festivalområdet en nöjes-,
kultur- och aktivitetsarena för alla åldrar med gratis inträde. Några av de aktiviteter
som kommer erbjudas är hoppborgar, 5-kamp, trollkarlar och dansgrupper. Det blir
även underhållning av stadens nyanlända, kulturutbyte, körer mm. Ett stort tält med
försäljning av enklare måltid, dryck och godis kommer att finnas. För den som
önskar ögongodis kommer det även att finnas en konstutställning.
Under fredags- och lördagkvällen (1-2 september) sätter Mamut upp en show med
mat och dryck. Underhållningen finansieras genom biljettförsäljning.
Utvecklingsenheten har fört dialog med föreningen Mamut i nära samarbete med
berörda sektorer för att underlätta arrangemangets genomförande. Föreningen
Tillväxt Mariestad har också involverats i planeringen och möjligheten att söka
externa bidrag har setts över. Kontakter har även tagits med Mariestads Segelklubb
som under helgen arrangerar Torsörunt-regattan för att se hur det går att koordinera
aktiviteterna på bästa sätt.
Utvecklingsenheten föreslår att Mariestads kommun stödjer arrangemanget med ett
bidrag om 25 000 kronor för kostnader för sophämtning, container, avspärrning och
el mm. Utöver detta bidrar Mariestads kommun tillsammans med Tillväxt Mariestad
med praktisk hjälp (så som tillståndsansökningar mm)samt med råd och stöd till
föreningen Mamut i deras arbete med att göra externa bidragsansökningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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______________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-28, Bidrag
och praktisk hjälp för att genomföra hamnfesten Mamut-festen den 1-2 september
2017
Tjänsteskrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2017-05-24, Ansökan
om bidrag för "Mamut-festen”
Ansökan från Mamut om bidrag för att genomföra hamnfestivalen Mamut
2017-04-05 samt 2017-05-04
Redovisad budget för arrangemangets genomförande

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 227

Dnr 2017/00022

Revidering av "Riktlinjer för internationellt arbete"

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att ytterligare
komplettera och revidera förslaget till reviderade ”Riktlinjer för internationellt
arbete”.
Riktlinjerna ska även kompletteras med en handlingsplan/genomförandeplan för
kommunens internationella arbete.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-01-11 kommunchefen i uppdrag att
revidera de befintliga riktlinjerna för internationellt arbete som antogs av fullmäktige
2002-05-27. Uppdraget vidaredelegerades till utvecklingsenheten.
I arbetet med revidering har de tidigare samarbeten som funnits med West Sweden,
Mål 2 och kommunens arbete med vänorter avlägsnats. Vidare har kommunens
satsning på test- och demonstrationsplatsen förts in på lämpliga ställen, likaså
deltagandet i Leader nordvästra Skaraborg. Generellt har ambitionen dämpats i
dokumentet eftersom det idag inte finns personella resurser avsatta med ansvar för
internationaliserings- eller EU-frågor.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-28,
Revidering av "Riktlinjer för internationellt arbete"
Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson 2017-05-23,
Revidering av riktlinjer för internationellt arbete
Förslag till reviderade riktlinjer för internationellt arbete
Aktuella riktlinjer för internationellt arbete, antagna av fullmäktige 2002-05-27

Expedieras till:
Utvecklingschef Ramona Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 228

Dnr 2017/00076

SMS-parkering

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att införa SMS-parkering
i Mariestads kommun.
Kostnaden om ca 100 000 kronor hanteras inom tekniska nämndens budgetram.
Bakgrund

Vid kommunstyrelsen arbetsutskotts sammanträde 2017-02-08 fick kommunchefen i
uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna för att införa SMS-parkering i
Mariestad. Kommunchefen ställde frågan vidare till tekniska nämnden.
I Mariestads kommun finns ett antal parkeringsplatser som idag är avgiftsbelagda. På
dessa platser finns parkeringsautomater där man kan betala med mynt eller med kort.
Att erbjuda de som parkerar möjligheten att betala med SMS är ett bra komplement
till de alternativ som finns idag. Det är idag inte ovanligt med SMS-parkering. Det är
därför rimligt att förutsätta att många bilförare redan varit i kontakt med förfarandet
på andra platser. Verksamhet teknik tar kontinuerligt emot frågor från våra
medborgare om när SMS-parkering ska införas i kommunen.
Både Skövde och Lidköping använder de sig av SMS-parkering sedan ett antal år
tillbaka och det har slagit väl ut.
Det finns ett antal aktörer som erbjuder SMS-parkering. I Skövde använder man tre
olika aktörer, Inteleon SMS park, Parkster och ParkOnOff. I Lidköping används
endast en aktör, Inteleon SMS park. Inför ett eventuellt införande behöver olika
aktörer på marknaden kontaktas för att få en bild kring vilka upplägg och kostnader
de olika företagen tar för uppstart samt drift av tjänsten.
Kostnader för att tillhandahålla SMS-parkering består framför allt av en avgift som
företaget tar ut för transaktionerna. Denna avgift kan vara en fast avgift per
transaktion eller en procentsats på den totala avgiften. Startkostnader vid ett
införande kan vara inköp och montering av informationsskyltar på
parkeringsplatserna. Införande av SMS-parkering innebär inga extra kostnader eller
ombyggnationer av våra biljettautomater då systemet hanteras med telefon via appar
eller sms.
Kostnader för driften av biljettautomaterna kommer att vara samma så länge
myntbetalning är möjlig. Det finns en fördel med att använda sig av olika betalsystem
för att inte förlora intäkter vid t.ex. driftstörningar i betalautomaterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 228 (forts).

______________________________
Det är viktigt att sträva efter en kostnadsneutral tjänst för den som vill betala med
SMS och eller via en app, vilket innebär att kommunen bör stå för eventuella
transaktionskostnader med en minskad intäkt som följd.
En uppskattning av merkostnaden för Mariestads kommun (när man jämför med
andra kommuner) är ca 100 tkr per år.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till ett införande av SMS-parkering i Mariestads
kommun för att kunna erbjuda ytterligare ett sätt att betala sin parkeringsavgift på.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-28, SMSparkering i Mariestads kommun
Protokollsutdrag Tn § 94/17, Internremiss till tekniska nämnden. SMS-parkering i
Mariestads kommun

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova)
(Teknisk chef Michael Nordin)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 229

Dnr 2017/00083

Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hasslerör
och Lyrestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om gång- och cykelväg
mellan Lyrestad och Hasslerör med hänvisning till antagen cykelnätsplan.
Bakgrund

Jonas Sillerström på Österliden 6 i Mariestad har i ett medborgarförslag uttryckt
önskemål om gång- och cykelväg mellan Lyrestad och Hasslerör.
Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till tekniska nämnden för beredning.
Tekniska nämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla möjligheten
till cykling i kommunen. Som grund för arbetet med utbyggnaden av cykelvägnätet
finns en cykelnätsplan som antogs av fullmäktige 2016-01-25. I planen förslås hur
cykelnätet ska byggas ut, kompletteras samt underhållas både inom tätorterna och
mellan dessa.
Cykelvägar mellan tätorterna är ofta kostsamma projekt och som även tar lång tid att
genomföra. Det krävs vid de flesta tillfällen samarbete mellan kommunen och
Trafikverket då dessa sträckningar ofta hamnar inom statliga vägområden.
I cykelnätsplanen för Mariestad finns inte sträckan Lyrestad – Hasslerör med och
tekniska nämnden föreslår därför att medborgarförslaget avslås med hänvisning till
antagen cykelnätsplan.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-28,
Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hasslerör och Lyrestad
Protokollsutdrag Tn § 97/17, Remiss – Medborgarförslag om gång- och cykelväg
mellan Hasslerör och Lyrestad
Medborgarförslag från Jonas Sillerström 2017-02-13, Gång- och cykelbana till
Lyrestad
Cykelnätsplan för Mariestads kommun
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova), (Jonas Sillerström)
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 230

Dnr 2014/00392

GC-väg mellan mellan Jula och Ullervad

Arbetsutskottets beslut

1. Mot bakgrund av den kraftiga kostnadsökningen beslutar kommunstyrelsens
arbetsutskott att avbryta avtalet med Trafikverket gällande medfinansiering av
projektering av GC-väg mellan Jula och Ullervad.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda
projektering i egen regi samt redovisa kostnader och förslag till möjlig lösning.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-25 att medfinansiera en
projektering av en GC-väg mellan Jula och Ullervad. Kostnaderna skulle delas lika
mellan Mariestads kommun och Trafikverket enligt medfinansieringsavtal.
Kostnaden för detta sattes till 400 tkr och summan skulle tas ur ram för
gatubudgeten 2017 i medel för cykelbanor. Då kommunens kostnad för projektering
har ökat markant, från totalt 440 tkr till 750 tkr, föreslår sektor samhällsbyggnad och
planavdelningen att kommunen ska avbryta medfinansieringsavtalet och själv bekosta
en projektering.
Väg 201 söder om Ullervad är trafikerad med mycket tung trafik och behov finns att
trafiksäkra för gång- och cykeltrafikanter. Framför allt är det viktigt att barn boende i
Jula på ett trafiksäkert sätt kan ta sig till skolan i Ullervad.
Mariestads kommun har tidigare ansökt om att få genomföra ovanstående projekt
inom ramen för regional plan för gång- och cykelvägar i Västra Götaland 2011-2015,
men på grund av att kommunen då saknade möjlighet att medfinansiera åtgärden,
tecknades inget avtal.
År 2015 möjliggjordes att få projektering inom ramen för medel för GC-vägar i
regional plan för 2016. Avtalet var villkorat med kommunal medfinansiering där
Trafikverket och kommunen skulle dela lika på kostnaden. Projekterings-kostnaden
för den aktuella sträckan på en asfaltsbelagd 1,1 km lång och 2,5 m bred GC-väg
beräknades till 400 tkr för Mariestads kommun. Trafikverket skulle påbörja
projekteringen 2016 och avslutas allra senast 2017-12-31.
I december 2016 meddelade Trafikverket att de fått ett väldigt högt anbud för
projekteringen av GC-vägen mellan Ullervad och Jula längs väg 201. Enligt tidigare
tecknat medfinansieringsavtal utifrån beräknad totalkostnad 800 tkr för
projekteringen, skulle kommunen stå för 50 procent av den totala
projekteringskostnaden, plus maximalt en kostnadsökning om 10 procent. Enligt
avtalet därmed maximalt 440 tkr i medfinansiering för projekteringen.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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_________________________________
För att gå vidare med projektering behövde Trafikverket därför teckna ett
tilläggsavtal gällande kostnadsökningen.
Den totala kostnadsökningen för projekteringen beräknas till max 750 tkr varav
kommunen, enligt fördelningen i GC-paketet, ska stå för 50 procent av denna
kostnadsökning, d.v.s. 310 tkr utöver de tidigare avtalade max 440 tkr. Att gå ut med
ny upphandling för projekteringen är ingen lösning, då sannolikheten att få ett lägre
anbud vid en förnyad anbudsförfrågan är mycket liten. Detta är inte något
exceptionellt för just detta projekt utan har drabbat många mindre projekt i
Skaraborg den senaste tiden, enligt Trafikverket. I de nya avtal som ska tecknas för
projektering i det nya GC-paketet har därför minimi-avtalsbelopp för projektering
höjts till 1 500 000 kr.
Trafikverket har till dags dato använt drygt 200 tkr för att arbeta i detta avtal, varav
hälften ska betalas av Mariestads kommun.
Sektor samhällsbyggnads bedömning

I det fall GC-vägen ska byggas som samfinansieringsprojekt med Trafikverket inom
statligt vägområde gäller Trafikverkets praxis. Om kommunen bygger utanför
vägområdet i servitut på Skara stifts mark får kostnadsfördelning kring inlösen och
lantmäterikostnader utredas. Det fysiska utrymmet omfattar cirka 1 ha. Nyckeltal för
byggkostnad uppgår till cirka 2000 kr/m exkl. en trafiksäker korsning av väg 201.
Frågor kring väghållaransvar och finansiering får utredas vidare.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-28,
Projektering av gång- och cykelväg mellan Jula och Ullervad - beslut om att avbryta
avtal
Tjänsteskrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik och chef för
sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson 2017-05-23, Beslut att projektera GC-väg
mellan Jula och Ullervad

Expedieras till:
Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Verksamhet teknik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 231

Dnr 2017/00217

Avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 2018

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att det i vissa fall är mycket höga
taxejusteringar i förslaget till avfallstaxa och beslutar att återremittera ärendet för att
utreda bakomliggande orsaker till föreslagna taxehöjningar.
Bakgrund

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har upprättat ett förslag till ny avfallstaxa
för medlemskommunerna i AÖS.
I nuläget har AÖS tre olika avfallstaxor, en för Gullspång, en för Mariestad och en
för övriga medlemskommuner. I det upprättade förslaget till ny avfallstaxa
samordnas samtliga taxor till ett gemensamt dokument för hela AÖS. Samordningen
av taxorna innebär såväl avgiftsökningar som avgiftssänkningar.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-28,
Avfallstaxa 2018 för Avfallshantering Östra Skaraborg
Protokollsutdrag AÖS § 11/17, Avfallstaxa AÖS
Sammanfattning av förändringar i det nya förslaget till avfallstaxa
Förslag till avfallstaxa AÖS (att gälla från och med 1 januari 2018)

Kommunchef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 232

Dnr 2016/00151

Lägesrapport. Om- och tillbyggnad av badhuset

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att ge tekniska nämnden i
uppdrag att påbörja en partneringupphandling för en om- och tillbyggnad av
badhuset (Ksau § 476/16). Arbetsutskottet meddelade även igångsättningstillstånd
för projektets etapp 1, vilket innebär att genomföra projektering av om- och
tillbyggnaden.
Fastighetsavdelningen har med anledning av ovanstående genomfört en upphandling
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.
I samband med detaljprojekteringen framkom det att man inte har utrymme för en
undervisningsbassäng med lämplig storlek i det ursprungliga utbyggnadsförslaget mot
söder. Man har nu som ett alternativ, tagit fram ett skiss underlag för en utbyggnad
mot väster.
Vidare konstateras att anslagna medel inte anses räcka för att tillgodose de
ursprungliga planerna på att bygga undervisningsbassäng, bubbelpool och
småbarnspool samt dessutom utföra en tillgänglighetsanpassning av befintligt
badhus.
Vid mötet redovisas ett föreslag på ny layout, de aktuella planförutsättningarna som
gäller för en utbyggnad mot väster, behovet av markförvärv och flyttning av
dagvattenledning samt en preliminär budget för projektet.
Byggstart beräknades tidigare kunna ske i juni 2017 och färdigställande av projektet
under våren 2018. Detta antagande avseende tider är nu också föremål för
omprövning och kommer att redovisas på mötet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av tf fastighetschef Lars Arvidsson 2017-05-30,
Nybyggnation och renovering på badhuset i Mariestad - Information

Expedieras till:
Tf fastighetschef Lars Arvidsson
Teknisk chef Michael Nordin
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 233

Dnr 2017/00122

Prognos 2 år 2017 för kommunstyrelsens verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner prognos 2 år 2017 för kommunstyrelsens
verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2017 för kommunstyrelsens
verksamheter.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2017 för kommunstyrelsens verksamheter.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-06-, Prognos 2 år 2017 för
kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomienhetschef Annica Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 234

Dnr 2017/00121

Prognos 2 år 2017 för Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner prognos 2 år 2017 för Mariestads kommun.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2017 för Mariestads kommun.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2017 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-06-, Prognos 2 år 2017 för
Mariestads kommun.

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomienhetschef Annica Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 235

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Naturreservat Nakarelandet (KS 2017/232)

Kommunstyrelsen arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag
på skrivelse att skicka till berörd myndighet med anledning av Länsstyrelsens planer
på att uppföra ett naturreservat på Torsö, strax söder om Laxhall - naturreservat
Nakarelandet.

Expedieras till:
Kommunchef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 236

Dnr 4338

Information på sammanträdet

Ingen information lämnades på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 237

Dnr 4245

Rapporter

Inga rapporter lämnades på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

