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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 334

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. MAIF Handboll. Skrivelse till kommunstyrelsen i vilken föreningen framhåller att de
känner sig förfördelade vid fördelningen av tider i kommunens inomhushallar.
Ärendet har överlämnats till fritidschefen för behandling.
(KS 2013/0253)
2. Västra Götalandsregionen, kulturnämnden. Beslut att anslå 325 tkr till Aurora Chamber
Musik för planering och genomförande av Old Ox Chamber Music Festival i Mariestad
i enlighet med kultursekretariatets tjänsteutlåtande 2013-04-15.
(KS 2013/0073)
3. Skövde kommun, utbildningsnämnden. Beslut att tillstyrka ansökan från Vänergymnasiet
om utökad verksamhet för fristående gymnasieskola i Mariestads kommun. Utbildningsnämnden hänvisar till yttrande från utbildningsnämnden i Mariestad. (KS 2013/0068)
4. Claes-Henrik Martinsson. Öppet brev till förtroendevalda i Mariestads kommun ”Varför
ljuger Johan Abrahamsson och Christer Dalvik om mig och projekt Kraftsamling?”
5. Mikael Nylund. Skrivelse och namninsamling med krav på att Mariestads kommun inte
godtar mötet i Sjötorps Bygdegård 2013-06-04 som ett samrådavseende planerad vindkraftsetablering.
(KS 2012/0337)
6. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Angående valdistrikts- och valkretsindelning inför valet till Europaparlamentet och de allmänna valen 2014.
(KS 2013/0244)
7. Gullspångs kommun, kommunfullmäktige. Beslut att ändra § 16 taxa för offentlig kontroll av livsmedel i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. Beslutet gäller
under förutsättning att Töreboda och Mariestads kommun fattar ett likalydande beslut.
(KS 2013/0095)
8. Sveriges Kommuner och Landsting, ICA m.fl. Rapport, Förnyelse för framtiden – en
rapport om lokal och regional omställning.
9. Mariestads Fyrsällskap. Dokumentation av renoveringen av Snuggens fyr.
10. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Beslut att Statoil serviceanläggnings tillstånd att använda övervakningskameror överförs till Statoil Detaljist AB.
(KS 2007/0210)
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 335

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Regionförbundet Södra Småland. Inbjudan till konferensen ”Resursfördelningen och
kommunernas arbete mot segregationens negativa krafter” den 22 augusti 2013 i Växjö.
2. Old Ox Chamber Music Festival Mariestad. Inbjudan till inspirationsseminarium den
28 juni 2013 I Mariestad.
3. Regionförbundet Södra Småland, Växjö kommun m.fl. Inbjudan till ”MAT - Mötesplatsen för en närproducerad, småskalig och hållbar måltid” den 12-14 september 2013
i Växjö.
4. Örebro universitet. Inbjudan till seminarium och mingel ”Kommunens bästa till varje
pris – hur förebyggs korruption?” den 2 juli 2013 i Almedalen.
5. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till konferensen ”Barns rätt på rätt sätt –
folkrätt i praktiken” den 10-11 september 2013.
6. Västra Götalandsregionen m.fl. Inbjudan till utbildning kring alkoholens roll för hälsa
och social hållbarhet.
7. Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad m.fl. Inbjudan till konferensen ”Förebygg.nu – Den främjande och förebyggande konferensen på västkusten” den 13-14 november 2013 i Göteborg.
8. Pakruojis stad. Inbjudan till att delta i den traditionella festivalen i Pakruojis den 30-31
augusti 2013.
9. Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad m.fl. Inbjudan till Västsvenskt mingel den 1
juli 2013 i Almedalen, Visby.
10. Teknikföretagen. Inbjudan till kommunalråd Johan Abrahamsson till 11 seminarier och
ett bioevent i Almedalen under ”Almedalsveckan” 2013.
11. Almega. Inbjudan till Almegatältet vid Wisbystrand under ”Almedalsveckan”.
12. Motorhistoriska Riksförbundet. Erbjudande till Mariestads kommun att närvara med en
representant vid prisutdelningen till Mariestads Fordonshistoriska sällskap i samband
med Residensrallyt den 29 maj 2013
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 336

KS 2012/0075

Information: Medborgarförslag om att ansöka om att ingå i finskt
förvaltningsområde
__________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Birgit Selmosson inkom 2012-03-06 med ett medborgarförslag om att Mariestads kommun
skulle ansöka hos regeringen om att bli ett finskt förvaltningsområde Kommunfullmäktige
beslutade 2013-04-29 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Kommunchefen gav kulturchef Maria Henriksson i uppdrag att ytterligare bereda ärendet.
Kulturchefen överlämnade en kompletterande belysning till kommunchefen 2013-06-10.
I den kompletterande belysningen framhåller kulturchefen att då det redan i dagsläget finns
ett grundskydd i lagstiftning som ställer höga krav på myndigheters bemötande mot minoritetsspråken är det lämpligt att kommunen går med i Finskt förvaltningsområde. Det statliga
bidraget om 660 tkr (2012) ökar förutsättningarna för att följa den lagstiftning som råder.
Underlag beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Hensriksson, Finskt förvaltningsområde – belysning.
Belysning av Finskt förvaltningsområde upprättad av kulturchef Maria Hensriksson samt
Bibliotekschef Helena Jannert 2013-06-10.
Medborgarförslag från Birgit Selmosson om att Mariestads kommun skulle ansöka hos regeringen om att bli ett finskt förvaltningsområde
______________________________________________________

Expedieras till:
(Birgit Selmosson)
(Kulturchef Maria Hensriksson)
(Bibliotekschef Helena Jannert)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 337

KS 2013/0260

Ansökan om bidrag till Kultur- och skördefesten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Arbetsutskottet ställer sig positiva till att bevilja ansökan då ärendet har beretts ytterligare.
Bakgrund

Kultur & Co är en ny ideell förening i Mariestad som bildades 2013-06-10. Föreningens
syfte är att utveckla och genomföra arrangemang för att öka intresset för kultur, trädgård,
ekologisk odling m.m. En årlig uppgift för föreningen är att genomföra en Kultur- och
skördefest. Verksamheten ska bedrivas i Mariestads kommun och därmed verka för en utveckling av kommunens attraktivitet, utveckla besöksnäringen samt främja den sociala gemenskapen. Föreningens arrangemang och verksamhet ska präglas av biofärsområdets värderingar samt att Mariestad är en Sjöstad.
Föreningens styrelse består av representanter från Mariestads kommun, Mariestads handel,
Göteborgs universitet, Svenska kyrkan samt Mariestads föreningsliv. Avsikten är att även
Handelsplats Mariestad ska ingå i föreningen. Förhoppningen är att eventet Kultur- och
skördefesten på sikt ska kunna växa genom ett brett engagemang och uppslutning från att
flera organisationer i kommunen.
Stratsträckan till att eventet äger rum är kort för innevarande år. För att genomförandet ska
bli professionellt behöver föreningen medel till projektledare för samordning och marknadsföring. Föreningen ansöker om bidrag om 50 tkr från Mariestads kommun. Medel
kommer även att sökas från andra aktörer och via sponsring.
Kultur- och skördefesten stödjer kommunens vision genom att verka för utveckling av kommunens attraktivitet och besöksnäringen samt genom att främja den sociala gemenskapen.
Underlag beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson, Ansökan om bidrag till Kultur- och
skördefesten.
Stadgar förening Kultur & Co
Protokoll från föreningsstämma med Kultur & Co, 2013-06-10
Budget för Kultur- och skördefesten 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Förening Kultur & Co
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 338

KS 2013/0261

Policy för bisyssla i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar förslaget till Policy för bisyssla för Mariestads kommun.
Bakgrund

I samband med återkommande arbete med kommunens internkontroll och de revisioner
som genomförts har frågan om hantering av bisysslor åter aktualiserats. Sedan lång tid tillbaka har de regler för hantering av bisysslor som finns i gällande kollektivavtal Allmänna
bestämmelser kompletterats med egna kompletterande riktlinjer för hantering.
I samband med ovanstående har dessa i stort sett helt och hållet omarbetats för att åstadkomma tydlighet i krav och förväntningar.
Med bisyssla avses varje syssla eller verksamhet som en medarbetare har vid sidan av sin
huvudanställning i kommunen och som inte hör till privatlivet. I detta sammanhang varje
anställning, uppdrag eller engagemang som den som innehar anställning inom Mariestads
kommun fullgör hos annan arbets- eller uppdragsgivare eller i egen regi. Som bisyssla räknas
även om arbetstagare utöver ordinarie arbetsuppgifter tar uppdrag inom Mariestads kommuns verksamhetsområde och som ersätts i särskild ordning.
Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas(i regel) inte
som bisyssla.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2013-06-11 Bisysslor – förslag till policy
samt riktlinjer för hantering.
Förslag till Policy för bisyssla för Mariestads kommun, 2013-03-13.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Personalchef Stefan Wallenå)
(Samtliga förvaltningschefer)
(Mariehus AB)
(VänerEnergi AB)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 339

KS 2013/0261

Riktlinjer, anvisningar och instruktion för hantering av bisysslor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar riktlinjer och anvisningar för hantering av bisysslor i
Mariestads kommun.
Bakgrund

I samband med återkommande arbete med kommunens internkontroll och de revisioner
som genomförts med stöd av KPMG har frågan om hantering av bisysslor åter aktualiserats. Sedan lång tid tillbaka har de regler för hantering av bisysslor som finns i gällande
kollektivavtal Allmänna bestämmelser kompletterats med egna kompletterande riktlinjer för
hantering.
I samband med ovanstående har dessa i stort sett helt och hållet omarbetats för att åstadkomma tydlighet i krav och förväntningar.
Med bisyssla avses varje syssla eller verksamhet som en medarbetare har vid sidan av sin
huvudanställning i kommunen och som inte hör till privatlivet. I detta sammanhang varje
anställning, uppdrag eller engagemang som den som innehar anställning inom Mariestads
kommun fullgör hos annan arbets- eller uppdragsgivare eller i egen regi. Som bisyssla räknas
även om arbetstagare utöver ordinarie arbetsuppgifter tar uppdrag inom Mariestads kommuns verksamhetsområde och som ersätts i särskild ordning.
Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas(i regel) inte
som bisyssla.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2013-06-11 Bisysslor – förslag till policy
samt riktlinjer för hantering.
Förslag till Riktlinjer, anvisningar och instruktion för hantering av bisysslor, 2013-03-14.
______________________________________________________

Expedieras till:
Personalchef Stefan Wallenå
Samtliga förvaltningschefer
Mariehus AB
VänerEnergi AB
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 340

KS 2012/0312

Yttrande över strategi för jämställt Västra Götaland 2013-2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun har inget att erinra mot det upprättade förslaget till strategi för jämställdhet i Västra Götalands län.
Mariestads kommun anser dock att det saknas tydliga mål, förslag till utmanande aktioner
och handlingsplaner som skulle kunna driva på förändringsarbetet och som kan leda till
konkret förändring.
Bakgrund

Förslaget till strategi för ett Jämställt Västra Götaland 2013-2017 har tagits fram av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen (VGR). Arbetet är ett led i Länsstyrelsens uppdrag att
ta fram en länsövergripande jämställdhetsstrategi som ska rapporteras till regeringen i februari 2014. Strategin avser arbetet för jämställdhet inom Västra Götaland som geografiskt område. Offentliga verksamheter så som kommuner och statliga myndigheter är centrala för
strategins genomförande. Länsstyrelsen och VGR har övergripande ansvar för att samordna, stödja och följa upp arbetet under programperioden samt för utvärdering och revidering 2017.
Jämställdhet handlar om rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män.
Samtidigt påverkas människors förutsättningar av exempelvis ålder, etnicitet, sexuell orientering och funktionsnedsättning. Fördomar och maktstrukturer hänger ofta ihop och förstärker varandra. Därför innehåller denna strategi i vissa fall fler aspekter än kön.
Strategin är uppdelad i tre övergripande temaområden. Utgångspunkten är de av riksdagen
beslutade jämställdhetspolitiska målen, med en särskild inriktning mot hälsa utifrån VGR:s
ansvarsområden. Då makt är en central del i all jämställdhetspolitik genomsyras samtliga
temaområden av ett maktperspektiv. Respektive temaområde har ett antal regionala delmål.
Delmålen har brutits ner i förslag på insatser, som för att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning har tilldelats en eller flera aktörer. Målet är att skapa ett långsiktigt och hållbart jämställdhetsarbete i hela Västra Götaland.
1. Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet
Avsnittet tar upp förutsättningar för arbete, utbildning, politiskt inflytande och positioner inom näringslivet.
2. Makt och hälsa
Avsnittet tar upp fysisk och psykisk hälsa, förutsättningar för sjukskrivning och rehabilitering samt tillgången till idrotts- och föreningsliv.
3. Makt och mäns våld mot kvinnor
Avsnittet tar upp olika former av våld med fokus på våld i nära relationer och hur utsattheten för våld påverkar förutsättningarna för jämställdhet i Västra Götaland.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 340 (forts.)
______________________________________________________

Synpunkter och reflektioner
Vi har god folkhälsa i Västra Götaland men den är ojämlikt fördelad, därför bör även de
socioekonomiska faktorerna beaktas i ”Jämställt Västra Götaland”.
Uppföljningen bör kompletteras med effektmål för insatserna som är kopplade till mätindikator.
Det är viktigt att hälsoskillnader och jämställdhet diskuteras inom olika områden. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet bör uppmärksammas tydligare. De är en förutsättning för ett jämställt arbetsliv. Barn och ungdomar bör vara en tydligare målgrupp i jämställdhetsarbetet. Där är skolan en viktig arena att göra långsiktiga insatser utifrån Riksdagens nationella jämställdhetspolitiska mål.
För ett jämställt Västra Götaland bör även skillnaden i trygghet i den offentliga miljön beaktas. Hälften av alla kvinnorna vågar inte gå ut ensamma. Bristen på trygghet är en jämställdhetsfaktor som borde gå att påverka.
Det är svårt att invända mot helheten men kommunen saknar en handlingsplan som kan
leda till konkret förändring. Det föreslås många mätningar, kartläggningar och ospecifikt
”verka för”, ”utveckla”, ”öka”, osv men saknas spetsiga mål och förslag till utmanande aktioner som skulle kunna driva på förändringsarbetet. Kommunen saknar även mer kring
jämställdhet i skolan, att t.ex. uppnå jämställda skolresultat.
Likvärdiga förutsättningar, vad är det? Möjlighet till heltid resp. deltid för jämställt hemarbete. Och, hur ska vi ge traditionellt kvinnliga arbeten och sysslor samma status som männens?
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri, personalchef Stefan Wallenå, individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson samt folkhälsoplanerare
Gunilla Carlsson 2013-06-03, Jämställt Västra Götaland – Förslag till yttrande.
Jämställt Västra Götaland 2013-2017, Remissversion, upprättad av Länsstyrelsen Västra Götalands län samt Västra Götalandsregionen, inklusive missivskrivelse.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
Personalchef Stefan Wallenå
Individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 341

KS 2013/0111

Uppföljning av aktivitetsplan för intern kontroll
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Med syfte att stärka kommunens arbete med intern kontroll och införa nya rutiner och riktlinjer har kommunledningskontoret utarbetat en aktivitetsplan för intern kontroll. Målet är
att styra mot effektivitet samt att skapa trygghet genom att ha ordning och reda. Bakgrunden till detta arbete var KPMG:s iakttagelser vid den ekonomiska analysen av gymnasiets
yrkesprogram och Arbetsmarknadsenheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-11 att anta förslaget till aktivitetsplan 2013 som ska
vara en bilaga till internkontrollplanen för 2013. Kommunstyrelsen beslutade även att aktivitetsplanen ska följas upp vid tre tillfällen under år 2013.
Ekonomichef Maria Vaziri samt rektor Maria Appelgren redogör för en uppföljning av aktivitetsplanen på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Tid- och aktivitetsplan utifrån KPMGs iakttagelser, bilaga till internkontrollplanen 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Rektor Maria Appelgren
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 342

KS 2011/0190

Beslut om granskning: Detaljplan för Tjörnudden, Brommösund
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplan för Tjörnudden, Brommösund, blir
föremål för granskning enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-08-17 utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta
ett förslag till detaljplan för Tjörnudden, Brommösund. Detaljplanens syfte är att möjliggöra
avstyckning av tomtmark för bostadsbebyggelse i form av cirka nio enfamiljshus. Under
våren 2013 har planförslaget samråtts med myndigheter, sakägare och övriga intressenter
och planhandlingarna har sedan reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Området ligger på västra delen av Torsö, vid Brommösund. Planområdet är cirka 2,6 hektar
stort och utgörs av fastigheten Brommösund 1:63 och Brommösund 1:25 samt delar av
Brommösund 1:3, Brommösund 1:84, Backebolet 1:30 och Fågelö 4:13.
Planområdet finns redovisat i kommunens översiktsplan genom en fördjupning angående
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Planförslaget ligger inom område 8b, Brommösund. I planen står följande om området: Inom planområdet ligger 27 fastigheter bebyggda med
bostadshus. Av dessa bebos ett 10-tal året runt. Området medger en varsam komplettering av bebyggelsen
utan att områdets karaktär förvanskas. Tidigare studier har pekat på ett 15-tal nya tomtplatser för bostäder. Det vore även värdefullt om det inom området kunde utvecklas mindre hantverk och/eller verksamheter
knutna till fisket. Aktuellt detaljplaneförslag bedöms ligga i linje med vad som har bedömts
som lämplig ny bebyggelse i området.
I anslutning till planområdet finns en samlad bebyggelse sedan tidigare. Inom planområdet
finns förutom åkermark ett befintligt bostadshus med tillhörande uthus, samt ett par mindre
fritidshus. Söder om planområdet finns ett par äldre bostadshus. Den nya bebyggelsen blir
samlad i en grupp. Som minsta tomtstorlek föreslås 900 m2 med största byggnadsarea 200
kvm, varav huvudbyggnad får utgöra 120 kvm. En komplementbyggnad av sjöbodskaraktär
får uppföras på en plats i anslutning till befintlig brygga.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt exploateringschef Erik Randén
2013-06-13, Beslut om granskning: Detaljplan för Tjörnudden, Brommösund.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Sida 11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 342 (forts.)
______________________________________________________

Detaljplan för Tjörnudden Brommösund, Mariestads kommun, Granskningshandling juni
2013.
Mariestads kommun Brommösund 1:63 m.fl., Översiktlig geoteknisk undersökning PM.
Detaljplan för Tjörnudden Brommösund, Mariestads kommun, Plankarta med planbestämmelser.
Detaljplan för Tjörnudden Brommösund, Mariestads kommun, Samrådsredogörelse.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planarkitekt Maria Nilsson
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Sida 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 343

KS 2013/0262

Beslut om samråd: Detaljplan för Jubileumsteatern, Mariestads tätort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplan för Jubileumsteatern, Mariestads
tätort, blir föremål för samråd enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-16 utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta
förslag till en ny detaljplan för Jubileumsteatern på Karlsholme. Detaljplanen upprättas med
normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900.
Detaljplanens syfte är att justera så att detaljplanen överensstämmer med befintlig verksamhet. Idag står jubileumsteatern placerad på mark som enligt stadsplanen ej får bebyggas. Syftet är även att kunna bygga om och utöka jubileumsteatern med restaurang- och konferensverksamhet.
Planen omfattar planbeskrivning, plankarta och fastighetsförteckning. Till samrådshandlingen hör även bilagan PM geoteknik.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson
2013-06-12, Beslut om samråd: Detaljplan för Jubileumsteatern, Mariestads tätort.
Plankarta med planbestämmelser.
Detaljplan för Jubileumsteatern, Karlsholme, Mariestads tätort, Planbeskrivning Samrådshandling juni 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 344

KS 2011/0091

Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplan för del av Sundsören 1:1 m.fl. blir
föremål för samråd enligt normalt planförfarande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Vice ordförande Christer Dalvik (MAP) träder in som ordförande vid behandlingen av
ärendet.
Bakgrund

Den nya detaljplanens huvudsyfte är att förstärka utbyggnaden av turistverksamhet i Brygghusområdet/småbåtshamnen samt att utveckla möjligheten till utbyggnad av ett nytt småhusområde med varierad nyttjandegrad. Tomtutbudet föreslås även inkludera fritidshus till
viss del i form av mobila småstugor så kallade villavagnar.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2013-06-14, Detaljplan för Del av
Sundsören 1:1 m.fl.
Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl. Planbeskrivning, Samrådshandling upprättad i
juni 2013.
Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl. Plankarta med planbestämmelser.
Sundsören 1:1 m.fl. Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning.
PM – Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads kommun.
VA Sundsören Mariestads kommun, Översiktlig avloppshantering.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 345

KS 2012/0312

Yttrande över förslag till Landsbygdsutveckling i strandnära läge,
tematiskt tillägg till översiktsplanen i Töreboda kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun har inget att erinra mot föreslaget till Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tematiskt tillägg till översiktsplanen i Töreboda kommun
Bakgrund

Töreboda kommun har tagit fram ett förslag till Landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Avsikten är att handlingen ska bli ett tematiskt tillägg till översiktsplanen i Töreboda kommun.
Ett av de vattenområden där LIS-områden föreslås är beläget vid Ymsen i närheten av Mariestads kommun. Kommunledningskontorets bedömning är att en exploatering av de föreslagna områdena enligt LIS-planens intentioner inte kommer att påverka Mariestads kommun på ett negativt sätt.
Mariestads kommun hade inget att erinra mot samrådsförslaget till LIS-plan för Töreboda
kommun.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-06-10, Yttrande – Utställning av förslag till Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tematiskt tillägg till översiktsplanen i Töreboda kommun.
Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2013-05-31, Utställning av förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan för LIS, Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen, Töreboda
kommun, Västra Götalands län.
Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tematiskt tillägg till översiktsplanen i Töreboda
kommun, Utställningshandling april 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 346

KS 2012/0326

Yttrande vid förnyat myndighetssamråd för Vindkraftpark Rudet vid
Sjötorp i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun konstaterar att en betydande del av Vindkraftpark Rudet så som det
presenteras i samrådsunderlag daterat den 24 maj 2013 är placerat utanför område C i
kommunens vindbruksplan.
Mariestads kommuns uppfattning är att etablering av större vindkraftparker ska placeras
inom de för detta ändamål utpekade områdena i kommunens översiktsplan. Mariestads
kommun ser inom ramen för detta myndighetsamråd ingen anledning att ompröva detta
ställningstagande.
Mariestads kommun konstaterar att kommunens ställningstagande till en ev. etablering av
vindkraft kommer att prövas i samband med att tillståndsansökan enligt miljöbalken lämnats till Länsstyrelsen Västra Götalands län.
Arbete pågår med att revidera vindbruksplanen för Mariestads kommun. Fram till dess att
den reviderade vindbruksplanen vunnit laga kraft kommer Mariestads kommun att vara
mycket restriktiv med att bevilja nya vindkraftsetableringar.
Bakgrund

Företaget Triventus Consulting AB utreder förutsättningarna för att etablera vindkraftverk
vid Rudet, inom område C i kommunens Vindkraftsplan. Myndighetssamråd har genomförts på vilket Mariestads kommun bland annat framförde att kommunens inställning vid
detta tillfälle var att utpekade LIS-områden inte skulle påverkas negativt avseende ljud av
vindkraft. Denna inställning har sedan bekräftas av beslut i kommunfullmäktige.
Mariestads kommun konstaterar att företaget har ändrat innehåll och disposition av förslaget mot vad som utgjorde underlaget vid myndighetssamrådet. Ändringen gäller både antal
verk, verkens storlek och förslag till verkens placering. Ett större antal verk är i detta skede
placerade utanför kommunens utpekade område C för vindkraftsetablering.
Triventus Consulting AB bjöd in till ett samrådsmöte med allmänheten i Sjötorps bygdegård
2013-06-04. Efter detta möte har flera synpunkter rests mot samrådsmötets genomförande.
Frågan om samrådets formella hantering prövas och avgörs av Länsstyrelsen och inte av
Mariestads kommun.
Bedömning
A. Mariestads kommun konstaterar att Vindkraftpark Rudet, enligt samrådsunderlag daterat den 24 maj 2013 uppfyller de krav som kommunen ställt angående vindkraftverks
ljudpåverkan inom s.k. LIS-områden.
B. Samrådsförslaget visar däremot en önskad etablering av vindkraftverk utanför område
C i kommunens vindbruksplan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 346 (forts.)
______________________________________________________

Enligt alternativ A planeras 4 st. vindkraftverk innanför område C och 5 st. vindkraftverk
utanför område C.
Enligt alternativ B planeras 6 st. vindkraftverk innanför område C och 8 st. utanför område
C i kommunens vindbruksplan.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-06-10, Yttrande vid förnyat
myndighetssamråd för Vindkraftpark Rudet vid Sjötorp i Mariestads kommun
Triventus Consulting AB, Eva-Maria Andersson, e-post, ”Skriftligt samråd med kommun
och länsstyrelse för Vindkraftpark Rudet, 30 maj 2013.
VindIn AB /Triventus Consulting AB, samrådsunderlag, ”Vindkraftpark Rudet”, 24 maj
2013.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-01-28 § 4, Riktlinjer för prövning av etablering av större vindkraftparker.
Mariestads kommun, Kristofer Svensson, skrivelse till Triventus Consulting AB, ”Svar på
fråga om möjlighet till nytt samrådsmöte samt information om kommunfullmäktiges beslut
§ 4/2013”, 21 maj 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 347

Omgestaltning av Jubileumsteatern på Karlsholme
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-06-13 kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett
förslag till omgestaltning av jubileumsteatern på Karlsholme. Uppdraget skulle återrapporteras på arbetsutskottets sammanträde 2013-06-27.
Kommunchef Lars Arvidsson lämnar en lägesrapport över uppdraget på arbetsutskottets
sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 348

KS 2013/0254

Hyreskontrakt för terapibad vid Mariestads sjukhus
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till avtal avseende terapibad
vid Mariestads sjukhus och beslutar att teckna avtal med Västfastigheter enligt upprättat
förslag.
Bakgrund

Mariestads kommun har under perioden 2004-07-01 t.o.m. 2013-06-30 haft avtal med Västfastigheter gällande terapibad. Kommunen har disponerat badet 9,5 timmar i veckan. Badtiderna har nyttjats av barn och utbildningsförvaltningen (särskolan) samt socialförvaltningen
(daglig verksamhet – LSS).
Avtalet sades upp för omförhandling 2011-07-07. Efter förhandlingar med Västfastigheter
föreligger nytt avtalsförslag som baseras på att kommunen nyttjar badet sex timmar per
vecka. De sex timmarna fördelas hälften vardera på särskoleverksamheten och daglig verksamhet LSS som även delar på hyreskostnaden.
Enligt avtalsförslaget minskar årshyran till 116 500 kronor (tidigare 357 099 kronor). Avtalstiden är 2013-07-01 t.o.m. 2016-06-30. Avtalet förlängs med 24 månader om det inte sägs
upp nio månader före avtalstidens utgång. Övriga avtalsvillkor är oförändrade. Hyresavtal
kan tecknas om både barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden godkänner avtalsförslaget.
Socialnämnden beslutade 2013-06-11 att godkänna upprättat avtalsförslag avseende terapibad vid Mariestads sjukhus samt att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att teckna avtal
med Västfastigheter enligt upprättat avtalsförslag.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-06-12 att godkänna upprättat avtalsförslag
avseende terapibad vid Mariestads sjukhus samt att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott
att teckna avtal med Västfastigheter enligt upprättat avtalsförslag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg, Barn- och utbildningschef
Katarina Lindberg samt upphandlare Irina Kitaeva 2013-06-10, Hyreskontrakt Terapibad.
Förslag till hyreskontrakt terapibad vid Mariestads sjukhus.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-06-11 § 106, Hyreskontrakt för terapibad vid
Mariestads sjukhus.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-06-12 § 99, Hyreskontrakt för
terapibad vid Mariestads sjukhus.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 348 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Upphandlare Irina Kitaeva

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 349

KS 2013/0061

Medborgarförslag om att kommunen årligen ska sätta upp en
påskbjörk på torget i samband med nämnda högtid
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund

Eva Ekman, Marieholmsvägen 42, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen, till
påsk varje år, ska sätta upp en påskbjörk på Nya Torget på motsvarande sätt som kommunen årligen sätter upp en julgran till jul. Medborgarförslaget har överlämnats till kulturnämnden för beredning.
Kulturnämnden beslutade 2013-05-28 att ställa sig positiva till en påskbjörk på torget. I
bakgrunden till beslutet framhålls att, utan vetskap om de ekonomiska förutsättningarna
vore en Påskbjörk ett trevligt inslag i stadsbilden. Kanske skulle aktiviteter kunna arrangeras
i samband med uppförandet. Mariestadsbarnen skulle exempelvis kunna delta med att pynta
björken. Arrangemanget kan förslagsvis göras i samarbete med Svensk handel.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Eva Ekman om att kommunen, till påsk varje år, ska sätta upp en
påskbjörk på Nya Torget på motsvarande sätt som kommunen årligen sätter upp en julgran
till jul.
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2013-05-28 § 45, Yttrande gällande Påskbjörk på torget.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Eva Ekman)
(Kulturnämnden)
(Tekniska nämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 350

KS 2013/0263

Synpunkter från barn- och utbildningsnämnden på beslut taget av
kommunstyrelsens arbetsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 29 augusti klockan 13.15 för att diskutera kommunens beredningsprocess.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-02-28 kommunchefen i uppdrag att kontakta
AME för att utreda förutsättningarna för att starta en yrkesutbildning för fönsterrenovering
i Mariestad. Chefen för AME har beredde ärendet och lämnade ett förslag till beslut.
Chefen för AME föreslog att arbetsutskottet skulle ge AME i uppdrag att teckna ett samarbetsavtal med Tibro Training Centre (TTC) om att bedriva en Fönster- och Dörrhantverksutbildning som arbetsmarknadsutbildning med lokalisering till Mariestad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-05-16 att överlämna till barn- och utbildningsnämnden att teckna ett samarbetsavtal med Tibro Training Centre (TTC) om att bedriva en Fönster- och Dörrhantverksutbildning som arbetsmarknadsutbildning med lokalisering till Mariestad.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2013-06-05 att barn- och utbildningsnämnden ska diskutera med kommunstyrelsens arbetsutskott om hur uppdrag till förvaltningens tjänstemän ges vid sidan om barn- och utbildningsnämndens beslutsvägar.
I underlaget till beslutet framhåller förvaltningschefen och utbildningsledaren att ärendet
kommer till barn- och utbildningsnämnden som ett taget beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Barn- och utbildningsnämnden har inte getts möjlighet att hantera, utreda, bedöma
och besluta i ärendet.
Uppdraget har getts till AME-chefen istället för den rätta vägen via förvaltningschefen.
AME-chefen skulle ändå gjort utredningen och förslag till beslut skulle troligtvis blivit detsamma, skillnaden är att då hade förvaltning och nämnde inblick och kontroll på vad som
händer inom sitt ansvarsområde och möjlighet att ta beslut, konsekvenser av beslut och ansvar från ärendets start.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-06-05 § 82, Synpunkter på beslut taget av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 350 (forts.)
______________________________________________________

Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt utvecklingsledare
Lars Stäring 2013-05-28, Synpunkter på beslut taget av kommunstyrelsens arbetsutskott angående Fönster- och dörrhantverksutbildning som arbetsmarknadsutbildning med lokalisering i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Utvecklingsledare Lars Stäring

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 351

KS 2013/0264

Avtal om brukarmedverkan vid skötsel av kommunens grönytor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till avtal om brukarmedverkan
vid skötsel av kommunens grönytor med justeringen att följande mening ska strykas:
Kommunen kan dock, efter särskild överenskommelse, hämta sly m.m. under förutsättning att det har lagts
upp på överenskommen plats.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-03-28 kommunchefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för skötselområden för närboende. Uppdraget överlämnades till tekniska förvaltningen för beredning.
Tekniska förvaltningen har tillsammans med utvecklingsenheten och stadsjuristen arbetat
fram ett förslag till avtal för brukarmedverkan. Syftet med avtalet är att erbjuda Mariestads
kommuninnevånare en möjlighet att bidra till skötseln avkommunens grönytor. Avtalet har
samverkats centralt.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Åke Lindström 201306-16, Avtal om brukarmedverkan.
Förslag till avtal om brukarmedverkan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Tekniska chefen Åke Lindström
Gatuchef Åke Lindström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau 352

Möte med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott avseende
arbetet med Skolinspektionens föreläggande
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att träffa barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 29 augusti klockan 13.15 för att diskutera barn- och utbildningsnämndens arbete med Skolinspektionens föreläggande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott träffade 2013-06-17 delar av barn- och utbildningsnämndens presidium och förvaltningsledning för att diskutera nämndens åtgärder med anledning
av Skolinspektionens föreläggande.
Vid mötet beslutades att genomföra ytterligare ett möte under augusti/september för att
diskutera hur arbetet med åtgärder fortgår.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-27

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 353

KS 2013/0265

Medfinansiering av projektet Kryssning på Vänern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun avstår från att medfinansiera projektet ”Framtagande av investeringsunderlag för ett kryssningsfartyg på Vänern” (Cruise Ship Vänern).
Mariestads kommun uttalar dock ett generellt intresse av att delta i arbetet med att försöka
uteveckla turism och besöksnäring kring Vänern. Mariestads kommun deltar gärna i den
planerade uppföljningen av förstudien under hösten 2013 och i samband med denna kommer kommunen åter ta ställning till eventuellt engagemang i arbetet.
Bakgrund

Företaget Dotank AB har tagit fram ett projektförslag som syftar till att skapa förutsättningar för ett kryssningsfartyg på Vänern. Dotank AB har uppvaktat de flesta av kommunerna
runt Vänern i syfte att få finansiering för förstudien. Hittills uppges Karlstads kommun,
Kristinehamns kommun, Lidköpings kommun och sannolikt Vänersborgs kommun beslutat
att medfinansiera förstudien.
Representant för kommunstyrelsen och utvecklingsenheten träffade 2013-06-11 Lars Sandberg från Dotank AB som redogjorde för projektet.
Projektet/förstudiens mål är att ”ta fram ett underlag för investerare kring ett hållbart högkvalitativt kryssningskoncept”. Med detta menas att ett underlag som riktar sig till investerare och framtida huvudman för kryssningsverksamheten. Arbetet kommer att sammanfattas i en rapport som presenteras vid en konferens i oktober 2013. Förstudiens innehåll presenteras i sin helhet i bakgrundsmaterialet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-06-17, Medfinansiering av
projektet Kryssning på Vänern
Skrivelse från Dotank AB 2013-06-11, Aktivitetslista för projektet Kryssning på
Vänern – justerad.
Skrivelse från Dotank AB 2013-06-11, Projektförslag – Framtagande av investeringsunderlag för ett kryssningsfartyg på Vänern.
______________________________________________________

Expedieras till
Planeringschef Kristofer Svensson
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KS 2013/0223, KS 2013/0229, KS 2013/0224, KS 2013/0175,
KS 2013/0203, KS 2013/0178

Beredning av motioner och medborgarförslag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna Carina Antonssons medborgarförslag om att kommunen ska röja sly och fylla på med flis på det röda spåret vid
Sandviken till tekniska förvaltningen för beredning.
2. Arbetsutskottet beslutar att överlämna Anders Hultén-Olofssons medborgarförslag om
att det ska etableras en diskgolfbana (frisbeegolf) i Mariestad till utvecklingsenheten i
samverkan med fritidschefen för beredning.
3. Arbetsutskottet beslutar att överlämna Anders Johanssons medborgarförslag om att
kommunen generellt ska ha ansvar för stora och tekniskt komplicerade VA-anläggningar
till utvecklingsenheten i samverkan med tekniska förvaltningen för beredning.
4. Arbetsutskottet beslutar att överlämna Tomas Blennmarks medborgarförslag om att Mariestads kommun ska överta ansvar, ägande och drift av Sundets VA samfällighetsförenings VA-anläggningar till utvecklingsenheten i samverkan med tekniska förvaltningen
för beredning.
5. Arbetsutskottet beslutar att överlämna Bengt Gereonsson medborgarförslag om att
kommunen med det snaraste inrättar en tjänst som hörselinstruktör till vård- och omsorgsförvaltningen för beredning.
6. Arbetsutskottet beslutar att överlämna Marianne Kjellquists (S) motion om att personer
som fyllt 75 år ska få ett parkeringskort för fri parkering under två timmar i centralorten
där parkeringsavgift gäller till utvecklingsenheten i samverkan med tekniska förvaltningen
för beredning.
Bakgrund

Carina Antonsson, Runstensvägen 2 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen ska röja sly och fylla på med flis på det röda spåret vid Sandviken.
Anders Hultén-Olofsson, Madlyckevägen 52, har i ett medborgarförslag föreslagit att det
ska etableras en diskgolfbana (frisbeegolf) i Mariestad.
Anders Johansson, Torsö Kryparetorp 13 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit
att kommunen generellt ska ha ansvar för stora och tekniskt komplicerade VA-anläggningar.
Tomas Blennmark, Färjevägen 28 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska överta ansvar, ägande och drift av Sundets VA samfällighetsförenings
VA-anläggningar.
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Bengt Gereonsson, Nolgården Ekbyvall 1 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit
att kommunen med det snaraste inrättar en tjänst som hörselinstruktör.
Marianne Kjellquist (S) föreslår i en motion att personer som fyllt 75 år ska få ett parkeringskort för fri parkering under två timmar i centralorten där parkeringsavgift gäller.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Carina Antonsson om föreslagit att kommunen ska röja sly och fylla
på med flis på det röda spåret vid Sandviken.
Medborgarförslag från Anders Hultén-Olofsson om att det ska etableras en diskgolfbana
(frisbeegolf) i Mariestad.
Medborgarförslag från Anders Johansson om att kommunen generellt ska ha ansvar för
stora och tekniskt komplicerade VA-anläggningar.
Medborgarförslag från Tomas Blennmark om att Mariestads kommun ska överta ansvar,
ägande och drift av Sundets VA samfällighetsförenings VA-anläggningar.
Medborgarförslag från Bengt Gereonsson om att kommunen med det snaraste inrättar en
tjänst som hörselinstruktör.
Motion från Marianne Kjellquist (S) om att personer som fyllt 75 år ska få ett parkeringskort för fri parkering under två timmar i centralorten där parkeringsavgift gäller.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
Planeringschef Kristofer Svensson
Fritidschef Tomas Ekström
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
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KS 2013/0267

Förändrad finansiering av tilläggsanslag för skötsel av
park- och grönytor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förändra finansieringen av tilläggsanslag för skötsel av park- och grönytor så att även kostnaden om 200 tkr finansieras av kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-13 att avsätta 200 tkr från socioekonomiska fonden
för att etablera ett arbetsmarknadsprojekt under sommarmånaderna. Avsikten är att projektet ska inriktas mot skötsel park- och grönområden.
Kommunstyrelsen beslutade även att tekniska nämnden får avropa 550 tkr för köp av tjänster inom gata- parkverksamheten. Denna kostnad ska finansieras med kommunstyrelsens
medel till förfogande.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 om riktlinjer för hur den sociala fondens medel
får användas. Kommunstyrelsens beslut om att avsätta 200 tkr från fonden till ett arbetsmarknadsprojekt för skötsel av park- och grönområden faller utanför de antagna riktlinjerna. Kommunledningskontoret föreslår därför att beslutet om finansiering ändras till att medel tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson 2013-06-24, Ändrad delfinansiering av Ks § 144, tilläggsanslag för skötsel av park- och grönområden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

West Sweden

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med West Sweden den 25 juni 2013.
______________________________________________________

Kommunalförbundets fullmäktige

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från möte med Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige den 26 juni 2013.
______________________________________________________
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Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Anbud på fastighet vid Rödjan

Kommunchef Lars Arvidsson informerade om att Mariestads kommun har lagt ett bud på
en fastighet (torp) som ligger vid Rödjan (kriminalvården). Fastigheten är strategiskt placerad för en framtida utveckling av kommunal infrastruktur.
______________________________________________________

Avsiktsförklaring Katthavet

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att påbörja processen med
att detaljplanelägga delar av Katthavet för bostadsändamål.
Arbetsutskottet ger kommunchefen, ordföranden Johan Abrahamsson (M) samt 2:e vice
ordförande Marianne Kjellquist (S) i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring inför kommande exploatering av området.
______________________________________________________

Utlämning av ärenden från miljö- och byggnadsförvaltningen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) informerade om att miljö- och byggnadsförvaltningen
inte följer lagstiftningen avseende utlämnande av offentliga handlingar, bl.a. i samband med
fastighetsförsäljningar.
______________________________________________________

Sociala företag

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna
för kommunens sociala företag.
______________________________________________________

Avloppsanläggning på Annedalsgatan

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillse att kommunens
slutför det påbörjade uppdraget avseende dagvattenhantering på Annedalsgatan.
______________________________________________________

Bechvolleybollplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillse att uppdraget att
etablera ytterligare två bechvolleybollplaner på Karlsholme slutförs före den 19 juli enligt
tidigare direktiv.
______________________________________________________
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Vassröjningsprojekt

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en plan för
vassröjning.
______________________________________________________
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Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ola Blomberg
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