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Kommunstyrelsen
Ks § 146

KS 2012/0257

Begäran om investeringsmedel för etapp 2 av ombyggnaden av
Mariaskolan
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anslå ytterligare två miljoner kronor för fortsatt ombyggnad av Mariaskolan etapp 2 under hösten 2013
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav i juni 2012 kommunchefen i uppdrag att genomföra en förstudie som
skulle tydliggöra förutsättningarna för att samlokalisera arbetsmarknadsenhetens, individoch familjeomsorgens m.fl. verksamheter i Mariaskolans lokaler. Förstudien skulle redovisa
samordningsvinster, anpassningsbehov i form av investeringar samt en preliminär tidsram.
Förstudien skulle även beskriva möjligheterna att anpassa lokalerna för musikskolan.
Förstudien genomfördes i samverkan mellan barn- och utbildningschefen samt förvaltningschefen för IFO. De gjorde bedömningen att en omställning av Mariaskolan och en
sammanslagning av verksamheter enligt förslaget skulle innebära fördelar som överstiger
den beräknade merkostnaden
Fastighetschefen beräknade kostnaden för upprustning av lokalerna till cirka 10-12 miljoner
kronor. De externa hyreskostnaderna kommer att reduceras med 1 710 tkr/år. Barn- och
utbildningschefen och förvaltningschefen för IFO föreslog att kommunstyrelsen skulle fatta
ett inriktningsbeslut om en omställning av Mariaskolan till ett innovativt sysselsättningscenter samt att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra projektet.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att, som ett första steg, anslå fyra miljoner kronor i investeringsmedel för anpassning av Mariaskolans lokaler till verksamhetens behov.
Under våren 2013 har lokaler för Rhema iordningställts på Mariaskolan.
På tekniska förvaltningens förslag beslutade tekniska nämnden 2013-05-14 att föreslå kommunfullmäktige att anslå ytterligare två miljoner kronor, från tidigare beslutad ram, för fortsatt ombyggnad av etapp 2 under hösten 2013. Resterande del av etapp 2 beräknar man färdigställa under år 2014 enligt investeringsbudgeten.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V), Christer Dalvik (MAP) samt Marianne Kjellquist (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 146 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-05-14 § 98, Etapp 2 – Fortsatt ombyggnad av
Mariaskolan.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bosse Theorén
2013-04-15, Etapp 2 – Fortsatt ombyggnad av Mariaskolan.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsen
Ks § 147

Information: Projekt enligt projektmodellen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Att införa en projektmodell är ett av kommunledningskontorets förvaltningsmål för 20122013. Under 2012 togs en handbok för projektarbete och en projektplan för införande av
modellen fram. Under 2013 genomförs ett antal utbildningar i projektmodellen samt information till förvaltningarnas ledningsgrupper och nämnder. En projektsamordnare för
respektive förvaltning har utsetts. Kvalitetsstategen är projektledare för införandet och projektstöd för projektledare i kommunen. Genom att införa en gemensam projektmodell vill
Mariestads kommun uppnå ett mer enhetligt arbetssätt, kvalitetssäkring, tydligare styrning
och beslutsvägar, tydligare uppföljning av resultat och tydligare roller och ansvar.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-21 att kontinuerligt följa utvecklingen i projekten ”integrerat miljömålsarbete” och ”folkhälsostrategin” som ett led i att öka kunskapen om
kommunens nya projektmodell.
Kvalitetsstrateg Maria Torp, folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson samt miljöstrateg Nina
Lidholm informerar om projekten på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetsstrateg Maria Torp
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
Miljöstrateg Nina Lidholm
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 4

Kommunstyrelsen
Ks § 148

KS 2013/0261

Policy för bisyssla i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
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 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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Kommunstyrelsen
Ks § 149

KS 2013/0061

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Bengt Erik Askerlund (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att tydliggöra motivet för ett
avslag.
Christer Dalvik (MAP) samt Per Rosengren (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag röstar JA. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt
Erik Askerlunds (MP) yrkande röstar NEJ.
Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 4 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat
enligt arbetsutskottets förslag till beslut
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.

Justerandes signatur
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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
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Kommunstyrelsen
Ks § 150

KS 2013/0168

Stickprovskontroll av utbetalad ersättning för förlorad arbetsförtjänst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-02 att genomföra stickprovskontroller i samtliga
nämnder avseende förtroendevaldas ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning. Kontrollerna skulle även innefatta MTG-nämnderna för de ledamöter som får ersättning från Mariestads kommun.
Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut valde administrativa enheten, i samråd med lönekontoret, åtta förtroendevalda från fem nämnder samt kommunrevisionen. Av de personer som valdes för stickprovskontrollen representerar fyra majoritetspartierna och fyra oppositionen. Valet av vilka förtroendevalda som skulle granskas baserades inte på någon
misstanke om felaktigheter i de ersättningar som utbetalats.
De personer som valdes ut är/var ledamöter i följande nämnder/styrelse/revision:
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Kommunrevisionen
Administrativa enheten skickade kopior på de underlag för förlorad arbetsförtjänst som
lämnats in av respektive förtroendevald under år 2012. De förtroendevalda ombads att, via
underlag från din arbetsgivare, styrka att de inte hade erhållit ersättning från sin arbetsgivare vid de tillfällen då de begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Enligt dokumentet ”Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän i Mariestads kommun” avgör kommunstyrelsen frågor om tolkning och tillämpning
av bestämmelserna om arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Arbetsutskottet beslutade2013-08-15 att ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen 201309-05. Administrative chefen Ola Blomberg redovisar stickprovskontrollen av utbetalad ersättning för förlorad arbetsförtjänst muntligt på kommunstyrelsens sammanträde.
Behandling på kommunstyrelsen

Marianne Kjellquist (S) yrkar att kommunstyrelsen ska notera informationen och lägga den
till handlingarna.
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Björn Fagerlund (M), Bengt Erik Askerlund (MP) samt Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker
Marianne Kjellquists (S) yrkande.
Per Rosengren (V) yrkar att den förtroendevalde ska återbetala den ersättning för förlorad
arbetsförtjänst han erhållit då han varit flexledig från sin arbetsgivare.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar Marianne Kjellquists (S) förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunstyrelsens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt Marianne
Kjellquists (S) förslag röstar JA. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt
Per Rosengren (V) förslag röstar NEJ.
Vid omröstningen avges 11 ja-röster och 2 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 2.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2013-08-01, Stickprovskontroll
av utbetalad ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Skrivelse upprättad av förtroendevalda Björn Andersson 2013-08-09, Med anledning av
stickprovskontroll avseende utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Skrivelse upprättad av personalansvarig vid JAK Medlemsbank Per Lindqvist 2013-08-21 i
vilken han beskriver företagets tidssaldo och möjligheterna att ta ut övertid i pengar alternativt ledighet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Förtroendevalde Björn Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 151

KS 2013/0153

Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-06-13 att kalla presidiet i tekniska nämnden för att presentera vilka åtgärder som vidtagits samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppnå en budget i
balans under innevarande år. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-08-15. Åtgärdsförslagen ska vara politiskt beslutade.
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

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Jonas Eriksson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur
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KS 2013/0259

Begäran om tilläggsanslag från tekniska nämnden för underhåll av
fritidsfastigheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte tillskjuta ytterligare medel för underhåll av de föreslagna
fastigheterna under innevarande år.
Kommunstyrelsen konstaterar att tekniska nämndens begäran om extra medel till underhåll
av fritidsfastigheter inte uppfyller kommunens krav för tilläggsanslag (se kommunens ekonomiska styrprinciper).
Bakgrund

Mariestads kommun har i budget för år 2013 avsatt ca 200 tkr för fastighetsunderhåll. Tekniska förvaltningen framhåller i en skrivelse till tekniska nämnden att dessa medel inte räcker för att täcka underhållsbehovet för dessa fastigheter.
Tekniska förvaltningen föreslog tekniska nämnden att, av kommunstyrelsen, begära ytterligare 850 tkr för underhåll av fritidsfastigheter år 2013 för nedanstående åtgärder:
-

Vandrarhemmet: Målning av fasader och akut omläggning av kullersten innan turistsäsong (del av gårdsplan), kostnad 300 000 kr.

-

Karlsholme/Rotundan: Omläggning av papptak, 400 000 kr.

-

Brunnsbergs ridanläggning: Målning samt byte fem procent av panelen, 150 000 kr.

Tekniska nämnden beslutade 2013-06-11 att hos kommunstyrelsen begära 450 tkr till underhåll för fritidsfastigheter år 2013 enligt nedanstående:
-

Vandrarhemmet: Målning av fasader och akut omläggning av kullersten innan turistsäsong (del av gårdsplan), kostnad 300 000 kr.

-

Brunnsbergs ridanläggning: Målning samt byte fem procent av panelen, 150 000 kr.

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 2013-06-11 § 117, Ökat underhåll av fritidsfastigheter i Mariestads kommun.
Justerandes signatur
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Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström, fastighetschef Bo Theorén samt fastighetsförvaltare Magnus Persson 2013-05-21, Ökat underhåll till fritidsfastigheter.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Ekonom Elisabeth Westberg
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KS 2013/0050

Begäran om ekonomisk kompensation från tekniska nämnden med
anledning av beslut om avgiftsfri parkering på lördagar m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om eventuell kompensation till tekniska nämnden
kommer att prövas i samband med tekniska förvaltningens utvärdering som ska presenteras
vid arbetsutskottets sammanträde 2013-09-12, i enlighet med tidigare beslut i arbetsutskottet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-13 att på prov införa avgiftsfri parkering på lördagar samt första halvtimman på vardagar under perioden juli t.o.m. september
2013. Arbetsutskottet beslutade även att uppföljning skall ske av tekniska förvaltningen och
återrapporterars till kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträdet 2013-09-12.
Vid tekniska nämndens sammanträde 2013-06-27 informerade tekniska chefen Åke Lindström om de åtgärder som förvaltningen vidtar för att genomföra kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut. Åtgärderna kommer att innebära en kostnad för bl.a. ”omprogrammering” av parkeringsautomaterna samt minskade intäkter.
Tekniska nämnden beslutade att anhålla hos kommunstyrelsen om kompensation för de
kostnader och förlorade intäkter som kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut medför.
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 2013-06-27 § 128, Information – Avgiftsfri parkering på lördagar samt första halvtimman på vardagar under en provperiod i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till
Tekniska nämnden
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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KS 2013/0150

Anläggning av ytterligare beachvolleybollplan på hamnplan/
Karlsholme
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anlägga ytterligare en beachvolleybollplan på hamnplan/Karlsholme samt att upprusta befintlig plan med dränering.
Investeringskostnaden om 200 tkr finansieras med kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utöka tekniska nämndens driftbudget med 43 tkr/år för
att täcka tillkommande kapital- och driftkostnader från och med år 2014.
Bakgrund

Mariestads Volleybollklubb anordnade 19-21 juli 2013 för tredje året i rad eventet ”Summer
Slam” – en beachvolleybollfestival för alla. Inför eventet inkom föreningen med ett förslag
om att bygga en ny beachvolleybollplan i anslutning till den befintliga i hamnen (Karlsholme). Föreningen föreslog även att den äldsta planen skulle dräneras ytterligare. Tekniska
förvaltningen förde en dialog med föreningen om bl.a. placering av planen.
Tekniska förvaltningen beräknar kostnaden till 200 tkr för att anlägga ytterligare en beachvolleybollplan samt att dränera en av de befintliga planerna. Tillkommande kapital- och
driftskostnader beräknas uppgå 43 tkr/år.
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 Joanna Kleinrok, Mariestads Volleybollklubb.
Skrivelse från tekniska chefen Åke Lindström 2013-06-27, Beslut om anläggning av ytterligare beachvolleybollplan mm i Mariestad.
Projektöverenskommelse med tekniska förvaltningen avseende anläggande av beachvolleybollplan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 14

Kommunstyrelsen
Ks § 155

KS 2013/0282

Nytt skötselavtal för Lekevi Idrottsplats och Leksbergs elljusspår
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till skötselavtal för Lekevi IP och Leksbergs
elljusspår med IFK Mariestad.
Den avtalade ersättningen om 540 tkr (exklusive moms) till IFK Mariestad överförs från
och med avtalstidens start år 2014 från fastighetskontorets budget, ansvar 2075 verksamhet
42100 till budget för föreningsbidrag, ansvar 1090 verksamhet 45302. Ersättningen är indexreglerad och innebär en årlig indexuppräkning av budgeterade medel för skötselavtalet.
Bakgrund

IFK Mariestads nuvarande skötselavtal för Lekevi Idrottsplats och Leksbergs elljusspår är
uppsagt för omförhandling. Fritidschef Tomas Ekström samt fastighetsförvaltare Magnus
Persson och representanter för IFK Mariestad har efter förhandling enats om ett förslag till
avtal.
Avtalsförslaget har samma omfattning som tidigare avtal men har förtydligats innehållsmässigt där kommunens respektive IFK:s ansvar klart framgår och möjligheten till tolkningar av avtalstexten har undanröjts. Den nya ersättningsnivån innebär en reducering av kommunens kostnader.
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 samt fastighetsförvaltare Magnus Persson
2013-06-26, Nytt skötselavtal för Lekevi Idrottsplats och Leksbergs elljusspår.
Förslag till skötselavtal, med bilagor, för Lekevi Idrottsplats och Leksbergs elljusspår med
IFK Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström, Fastighetsförvaltare Magnus Persson
Tekniska chefen Åke Lindskog
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Ekonom Elisabeth Westberg
IFK Mariestad
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 156

KS 2013/0283

Nytt skötselavtal för Mariestads Isstadion
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till skötselavtal för Mariestads Isstadion med
Mariestad BOIS Hockey med de redaktionella förändringar som diskuterades på sammanträdet.
Ersättningen om 1 200 tkr (exklusive moms) till BOIS överförs från och med avtalstidens
start år 2014 från fastighetskontorets budget, ansvar 2075 verksamhet 42200 till budget för
föreningsbidrag, ansvar 1090 verksamhet 45302. Ersättningen är indexreglerad och innebär
en årlig indexuppräkning av budgeterade medel för skötselavtalet.
Christer Dalvik (MAP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Mariestad kommuns nuvarande skötselavtal för Mariestads Isstadion är uppsagt för omförhandling. Undertecknade och representanter för Mariestad BOIS Hockey har efter förhandling enats om ett förslag till avtal.
Avtalsförslaget har samma omfattning som tidigare avtal men har förtydligats innehållsmässigt där kommunens respektive BOIS:s ansvar klart framgår och möjligheten till tolkningar av avtalstexten har undanröjts. Den nya ersättningsnivån innebär en reducering av
kommunens kostnader.
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 samt fastighetsförvaltare Magnus Persson
2013-06-26, Nytt skötselavtal för Mariestads Isstadion.
Förslag till skötselavtal, med bilagor, för Mariestads Isstadion med Mariestad BOIS Hockey.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström, Fastighetsförvaltare Magnus Persson
Tekniska chefen Åke Lindskog
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson, Ekonom Elisabeth Westberg
Mariestad BOIS Hockey
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 157

KS 2013/0284

Begäran om tilläggsanslag från barn- och utbildningsnämnden med
anledning av kostnaden för Vadsbogymnasiets Marinteknikprogram
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen konstaterar att barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag med anledning kostnaden för Vadsbogymnasiets Marinteknikprogram inte uppfyller kommunens krav för tilläggsanslag (se kommunens ekonomiska styrprinciper).
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag marknadsföringsbidrag till Vadsbogymnasiet, marinteknikprogrammet.
Bakgrund

På uppdrag av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram underlag för att beskriva skillnaden i kostnader mellan Vadsbogymnasiets marinteknikprogram och gymnasium Skaraborgs prislista. Syftet med uppdraget var att
kunna äska eventuell mellanskillnad från kommunstyrelsen.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-06-12 presenterade förvaltningen
en redovisning av ovanstående uppdrag. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att äska
medel från kommunstyrelsen till marinteknikutbildningen med 1 098 531 kr för år 2013 för
att täcka skillnaden mellan riksprislistan och nämndens kostnader för programmet på Vadsbogymnasiet
Underlagen i redovisningen var dock preliminära då kostnader per elev och år inte fanns att
tillgå för innevarade år. Barn- och utbildningsförvaltningen har därefter reviderat underlaget
som låg till grund för barn- och utbildningsnämndens beslut. Nedan presenteras de aktuella
kostnaderna för elev per år 2013.
Vadsbogymnasiets marinteknikprogram har en kostnad om 153 874 kr/elev år 2013, snittet
enligt gymnasium Skaraborg var 119 000 kr år 2010. Efter uppräkning av skolindex är kostnaden för år 2013 125 197 kr/elev och år. Detta ger en skillnad om 28 677 kr/elev och år.
Marinteknik hade 35 elever under vårterminen och 28 elever höstterminen 2013 (höstterminen är baserat på antalet sökande). Skillnaden i kostnad blir 501 848 kr för vårterminen
och 401 478 kr för höstterminen. Sammanlagd mellanskillnad är 903 326 kr för år 2013. Tidigare mellanskillnad presenterad för barn- och utbildningsnämnden var 1 098 531 kr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 157 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-06-12 § 90, Budget 2013 - Prognos 2.
Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt ekonom Pia Svartén 2013-0702, Prisjämförelse Marinteknik.
Skrivelse upprättad av tidigare barn- och utbildningschef Tommy Olsson samt tidigare
samordningsrektor Mikael Hedquist 2012-08-20, Information om kostnader för Marinteknikprogrammet och prisjämförelselista gymnasium Skaraborg.
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Ekonom Pia Svartén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 158

KS 2012/0324

Västtrafiks utvärdering av resandeutvecklingen på linje 2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande linjesträckning och tidtabell ska behållas. Detta innebär bland annat att Linje 2 fortsätter trafikera handelsområdet Horn/Haggården.
I ett längre perspektiv bör en utökning utbudet prövas för att ge möjlighet för ett utökat
resande. Detta kan exempelvis innebära anropsstyrd trafik på kvällar och helger.
Uppdrag enligt ksau § 391/12 anses som uppfyllt genom detta beslut.
Bakgrund

En linjenätsöversyn av stadstrafiken i Mariestad genomfördes åren 2009/2010 tillsammans
med Trivector. Bakgrunden till utredningen var att Mariestad växer och att det fanns önskemål om ett ökat resande med kollektivtrafiken. Ett resultat av utredningen var att trafikera
Haggården på prov under en viss tid. Linje 2 har trafikerat Resecentrum – Haggården sedan
december 2010 och linjen körs idag med 30-minuters intervall. Måndag – fredag körs 27
dubbelturer per dag mellan kl. 06.00-20.00 och på lördagar körs sju dubbelturer mellan kl.
09.30-13.30.
Den upprättade rapporten syftar till att utvärdera resandeutvecklingen för linjen och utifrån
underlaget som presenteras i rapporten ta fram rekommendationer för den fortsatta trafikeringen till och från Haggården.
Översynen visar att resandet på linjen har ökat med 17,4 procent sedan trafikstarten i december 2010. Antalet resor har ökat med ca 53 000 från år 2010. Linje 2 är stor del i denna
ökning.
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

Västtrafik. Utredning av stadstrafik i Mariestad, Utvärdering av resandeutvecklingen på linje
2 som trafikerar Resecentrum – Haggården.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson och trafiksamordnare Irene Andersson 2013-05-21, Västtrafiks utvärdering av linje 2 som trafikerar Resecentrum – Haggården.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 158 (forts.)
______________________________________________________

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-25 § 391, Diskussion om
stadstrafikens linjesträckning.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 159

Kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträdestider 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar att fastställa datum och tider för kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden år 2014 enligt administrative chefens förslag.
Bakgrund

Administrative chefen har lämnat följande förslag till datum och tider för kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden under år 2014:
Kommunstyrelsen
Måndagar kl. 14.00 i Vänersalen, Stadshuset
13 januari

18 augusti

10 februari
17 mars
14 april
12 och 27 (OBS tisdag, budget) maj
2 juni

15 september (delårsbokslut)
13 oktober
10 november
1 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Onsdagar kl. 8.00 i Torsö, Stadshuset
Januari:

8 (heldag), 22 och 29 (budgetupptakt, Vänersalen)

Februari:

5 (heldag), 19 (bokslutsdag, Vänersalen) och 26 (bolagsdag Mariehus AB)

Mars:

12 (heldag) och 26 (bolagsdag VänerEnergi AB)

April:

9 (heldag) och 23 (budget)

Maj:

7 (heldag), 21 och 28

Juni:

11 (heldag) och 25

Augusti:

13 (heldag) och 27

September: 10 (heldag) och 24
Oktober:

8 (heldag) och 22

November: 5 (heldag), 19 (bolagsdag Mariehus AB) och 26 (bolagsdag VänerEnergi)
December:

Justerandes signatur

10 (heldag) och 17

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 159 (forts.)
______________________________________________________

Arbetsutskottets första sammanträde varje månad pågår hela dagen. På förmiddagen (mellan
8.00 och 12.00) behandlas ordinarie ärenden. Efter lunch behandlas närings- och tillväxtfrågor samt informations- och diskussionsärenden.
Bolagsdagar med Mariehus AB kommer att genomföras den 26 februari och den 19 november Bolagsdagar med VänerEnergi AB kommer att genomföras 26 mars och den 26
november. Vid dessa tillfällen har arbetsutskottet ett ordinarie sammanträde mellan klockan
8.00 och 12.00. Bolagsdagarna börjar klockan 13.15 och pågår fram till ca 15.00.
Budgetupptakten den 29 januari samt bokslutsdagen den 19 februari kommer att genomföras i Vänersalen. Vid dessa tillfällen kommer inga övriga ärenden att behandlas av arbetsutskottet.
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

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Mariehus AB
VänerEnergi AB
Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 160

KS 2013/0203

Medborgarförslag om att kommunen ska inrätta en tjänst som
hörselinstruktör
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att inrätta tjänst som hörselinstruktör.
Motiveringen till beslutet är att kommunen inte kan förskriva hörhjälpmedel. Kommunen
har därmed inte någon skyldighet att utföra uppföljning av funktion för hörhjälpmedel, vilket enligt medborgaförslaget skulle vara en del av arbetsuppgifterna för en hörselinstruktör.
Det är uteslutande regionens ansvar att vara behjälplig med hörhjälpmedel, dess funktion
och nytta för patienten/brukaren.
Bakgrund

Bengt Gereonsson, Nolgården Ekbyvall 1 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit
att kommunen ska inrätta en tjänst som hörselinstruktör. Medborgarförslaget har överlämnats till vård- och omsorgsförvaltningen för beredning.
Enligt handboken för förskrivning som är antagen av Västra Götalandsregionen krävs specialistkompetens (audionom) för att förskriva hörhjälpmedel. När patienten/brukaren använt sitt
hjälpmedel en tid behöver funktion och nytta utvärderas. Förskrivaren bedömer om hjälpmedelsbehovet kvarstår och tar ställning till nya och/eller kompletterande åtgärder. Det är således
alltid förskrivaren som ansvarar för uppföljning av hjälpmedel och dess funktion.
Kommunen ansvarar för uppföljning av de hjälpmedel som kan förskrivas av sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast, under förutsättning att patienten är inskriven i kommunal
hälso- och sjukvård.
Då hörhjälpmedel inte kan förskrivas av kommunen så har heller inte kommunen någon
skyldighet att utföra uppföljning av funktion för hörhjälpmedel, vilket enligt medborgaförslaget, skulle vara en del av arbetsuppgifterna för en hörselinstruktör. Det är uteslutande
regionens ansvar att vara behjälplig med hörhjälpmedel, dess funktion och nytta för patienten/brukaren.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V), Jan Hallström (FP) samt Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 160 (forts.)
______________________________________________________

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

Medborgarförslag från Bengt Gereonsson om att kommunen ska inrätta en tjänst som hörselinstruktör.
Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg 2013-07-04,
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Bengt Gereonsson)
(Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 24

Kommunstyrelsen
Ks § 161

KS 2013/0178

Medborgarförslag om röjning vid röda spåret vid Sandviken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige konstaterar att tekniska förvaltningen planerar att vidta åtgärder
för att uppfylla ena delen av medborgarförslaget.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avslå andra delen av medborgarförslaget som avser att
fylla på med flis på röda spåret.
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. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska förvaltningen för beredning.
Representanter för tekniska förvaltningen har vid besök på platsen konstaterat att viss
slyröjning är nödvändig samt att två passager behöver trimmas då hallon och brännässlor
växer in mot stigen. Karaktären på stigen är dock sådan att påfyllnad av flis eller annat underlag inte förändrar statusen på stigen nämnvärt. Stigen är bitvis full av rötter vilket inte
går att åtgärda genom en enstaka åtgärd.
Tekniska förvaltningen kommer att genomföra viss slyröjning samt trimma längs röda spåret för att underlätta framkomligheten. Tekniska förvaltningen har dock inte för avsikt att
vidta några åtgärder för att stigen ska få ett jämnare underlag.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) 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

Medborgarförslag från Carina Antonsson, Runstensvägen 2 i Mariestad, om att kommunen
ska röja sly och fylla på med flis på det röda spåret vid Sandviken.
Skrivelse upprättad av gatuchef Matz Hasselbom 2013-07-25, Svar på remiss gällande medborgarförslag om röjning vid röda spåret vid Sandviken.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till: Carina Antonsson, Gatuchef Matz Hasselbom
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 162

KS 2013/0223

Motion om fri parkering under två timmar i centralorten för personer
som har fyllt 75 år
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) har i en motion föreslagit att personer som fyllt 75 år ska få ett parkeringskort för fri parkering under två timmar i centralorten där parkeringsavgift gäller. Frågan har även diskuterats inom kommunala pensionärsrådet. Syftet med motionen är tvådelat:
-

Skapa rättvisa mellan de äldre som har möjlighet att nyttja den allmänna kollektivtrafiken, som är gratis för denna åldersgrupp, och de som upplever svårigheter att använda
bussen då dess linjesträckning inte går genom vissa bostadsområden.

-

Parkeringsautomaterna är placerade på ett upplevt långt avstånd från parkeringsplatsen.

Utvecklingsenheten och tekniska förvaltningen har gemensamt utrett vilka de möjligheter
som finns för att tillmötesgå motionärens önskemål. En samlad bedömning är att det inte
finns någon möjlighet till avsteg från nuvarande trafikföreskrifter för att tillgodose motionärens önskemål.
Mariestads kommun har infört lokala trafikföreskrifter om parkering och villkor för parkering.
Undantag kan göras från föreskrifterna enligt 13 kap. 3 § trafikförordningen enligt följande:
-

Om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada
på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

-

Endast för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i arbetet eller
för dem som bor i ett område om det underlättar för dem att parkera där.

Det vill säga nyttoparkeringstillstånd för näringsidkare eller boendeparkeringstillstånd för de
som bor i ett område och saknar parkering. Undantag för 75+ är dock inte förenligt med
ovanstående föreskrift.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2013-06-13 beslutat att på prov införa avgiftsfri parkering på lördagar samt under första halvtimman på vardagar. Försöket kommer att utvärderas och rapporteras vid arbetsutskottets sammanträde den 12 september. Om denna förändring permanentas har förutsättningarna för att nyttja bilen i stadsmiljön förbättrats och ligger, så som utvecklingsenheten och tekniska förvaltningen tolkar det, i linje med motionärens önskemål.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 162 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på kommunstyrelsen

Marianne Kjellquist (S) tillstyrker motionen.
Per Rosengren (V), Björn Fagerlund (M), Johan Abrahamsson (M) samt Christer Dalvik
(MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslutet

Motion av Marianne Kjellquist (S) i vilken hon föreslår att personer som fyllt 75 år ska få ett
parkeringskort för fri parkering under två timmar i centralorten där parkeringsavgift gäller.
Skrivelse upprättad av utvecklingschef Kristofer Svensson samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-07-22, Motion: Parkeringskort till personer som fyllt 75 år.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Marianne Kjellquist)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Gatuchef Matz Hasselbom)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 163

KS 2011/0190

Beslut om antagande: Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund
__________________________________________________________________
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund.
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 åtta enfamiljshus. Under
sommaren 2013 har planen för andra gången varit ute på remiss bland myndigheter, sakägare och övriga intressenter och planhandlingarna har sedan reviderats utifrån inkomna
synpunkter.
I tidigare planskeden ingick även del av fastigheten Brommösund 1:3 i planområdet men
denna del har inför antagande separerats från aktuellt planområde och antas som ett separat
ärende i kommunfullmäktige. Planerna separeras åt genom namngivningen Tjörnudden
Norra och Tjörnudden Södra.
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 avseende
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Planförslaget ligger inom område 8b, Brommösund. I planen framgår 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 ligger 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, utöver 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 m 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.
2

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 163 (forts.)
______________________________________________________

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 mark- och exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria
Nilsson 2013-08-16, Beslut om antagande: Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund
Detaljplan för Tjörnudden, Brommösund, Mariestads kommun, Granskningsutlåtande upprättat av utvecklingsenheten i augusti 2013.
Detaljplan för Tjörnudden, Brommösund, Mariestads kommun, Antagandehandling juni
2013 (reviderad augusti 2013)
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mark- och exploateringschef Erik Randén)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 29

Kommunstyrelsen
Ks § 164

KS 2011/0190

Beslut om antagande:
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-08-17 planenheten i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan för Tjörnudden, Brommösund. Under sommaren 2013 har planen för
andra gången varit ute på remiss bland myndigheter, sakägare och övriga intressenter och
planhandlingarna har sedan reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av tomtmark för bostadsbebyggelse i form
av två enfamiljshus. I tidigare planskeden ingick även området norr om planområdet i planförslag för Tjörnudden, men denna del har inför antagande separerats från aktuellt planområde och antas som ett separat ärende i kommunfullmäktige. Planerna separeras åt genom
namngivningen Tjörnudden Norra och Tjörnudden Södra.
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 framgår 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 ligger 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, utöver 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 m 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.
2

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 30

Kommunstyrelsen
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______________________________________________________

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 mark- och exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria
Nilsson 2013-08-16, Beslut om antagande: Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund.
Detaljplan för Tjörnudden, Brommösund, Mariestads kommun, Granskningsutlåtande upprättat av utvecklingsenheten i augusti 2013.
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund, Mariestads kommun, Planbeskrivning juni
2013 (reviderad i augusti 2013)
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mark- och exploateringschef Erik Randén)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 31

Kommunstyrelsen
Ks § 165

KS 2013/0113

Uppsägning av avtal för Linje 3 Mariestad – Ullervad
__________________________________________________________________
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att omgående säga upp tecknat avtal med Västtrafik AB om
att köpa till linje 3 för stadstrafiken på sträckan Mariestad – Ullervad.
Beslutet sker mot bakgrund av att Västtrafiks områden för Närtrafik har ändrats och
blivit större i augusti 2013. Ändringen beror på att Västtrafik dragit ned linjer med lågfrekvent resande. Hela Ullervad omfattas nu av Närtrafik.
2. Kommunstyrelsen ger planeringschefen i uppdrag att slutföra förhandlingarna med
Västtrafik AB.
3. Kommunstyrelsen ger planeringschefen i uppdrag att, i samverkan med Västtrafik,
kommunicera till invånarna i kommunen hur anropsstyrd trafik fungerar.
Bakgrund

För att möjliggöra resor till och från Ullervad beslutade kommunstyrelsen 2013-05-23 att
köpa till en anropsstyrd linje, linje 3, som från och med december 2013 ska trafikera sträckan Ullervad – Mariestad fem tillfällen per dag, måndag-fredag. Ett avtal med Västtrafik
tecknades i maj-13. Anledningen till tillköpet är att Västtrafik drar ned fyra linjer mellan Mariestad och Ullervad från och med den 18 aug 2013 p.g.a. lågfrekvent resande.
Då Västrafik i början av sommaren reviderade sina Närtrafikkartor visade det sig att Ullervad, efter neddragningen av de lågfrekventa turerna, ligger i ett Närtrafikområde. Detta innebär att från och med den 18 aug 2013 kan man resa med Närtrafik till och från Ullervad. Resorna bekostas av regionen, är anropsstyrda och går fem tillfällen per dag, måndag-lördag.
Linje 3 ska däremot betalas av Mariestads kommun för en årlig kostnad på 105 855 kr.
Med anledningen av att kommunen nu fått information om att det går att åka Närtrafik till
och från Ullervad så anses inte behovet av linje 3 vara lika omfattande. Utvecklingsenheten
föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att inte köpa till linje 3 för att istället låta Ullervad trafikeras av Närtrafik. Om Mariestads kommun beslutar att starta linje 3 i december
2013 kommer inte Ullervad att trafikeras av Närtrafik.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 32

Kommunstyrelsen
Ksau § 165 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2013-08-16, Uppsägning av avtal för Linje 3 Mariestad – Ullervad
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-05-23 § 113, Linje 3: Anropsstyrd trafik Mariestad – Ullervad.
Offert om anropsstyrd linje, Mariestad – Ullervad
Karta över Närtrafik i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 33

Kommunstyrelsen
Ks § 166

KS 2013/0294

Renovering av bassängerna vid Ekuddens utebad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en renovering av bassängerna vid Ekuddens
utebad enligt tekniska förvaltningens förslag.
Renoveringen ska genomföras inom ramen för tekniska nämndens budget för innevarande år
2. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för övriga delar av anläggningen. Åtgärdsplanen ska även innefatta eventuella utvecklingsområden.
Bakgrund

Tekniska Nämnden erhöll 2013-06-14 ett föreläggande från miljö- och byggnadsnämnden
om att snarast lämna ett åtgärdsförslag för att komma tillrätta med defekt inredning i hygienutrymmen vid Ekuddens utebad, t.ex. omklädningsrum, toaletter, våtutrymmen och bastun, samt bassänger. Exempel på defekter är dörrar, väggar, golvbrunnar och golv. Utöver
miljö- och byggnadsnämndens påpekanden konstaterar tekniska förvaltningen att in- och
utvändig belysning är föråldrad och delvis ur funktion samt att befintlig värmeanläggning
måste bytas. Vidare krävs en översyn av utvändig plattsättning.
Renoveringen av bassängerna bör göras snarast efter säsongen, under augusti och september månad år 2013 då fortfarande är uppvärmda. Alternativet är att värma upp bassängerna
under våren 2014 för att genomföra de nödvändiga åtgärderna. Tekniska förvaltningen/nämnden begär därför, som ett första steg i renoveringen av anläggningen, att kommunstyrelsen ska anslå 1 500 tkr för att renovera bassängerna.
Under hösten år 2013 kommer tekniska förvaltningen att upprätta ett åtgärdsprogram för
övriga delar av anläggningen som även innefattar uppskattade kostnader. Därefter kommer
tekniska förvaltningen att begära medel för resterande renovering som kan utföras under
vintern och våren, inför badsäsongen år 2014.
Ärendet kommer att behandlas av tekniska nämndens arbetsutskott 2013-08-27 och tekniska nämnden 2013-09-10.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 34

Kommunstyrelsen
Ks § 166 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bosse Theorén
2013-06-28, Renovering av bassängerna vid Ekuddens Utebad, såsom ytskikt, rörstammar
och inlopp.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
Fastighetschef Bosse Theorén
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Sida 35

Kommunstyrelsen
Ks § 167

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 13 juni maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 13 juni 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 27 juni 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 15 augusti 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 30 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund

Protokoll från den 24 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

VänerEnergi AB

Protokoll från den 14 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Tolkförmedling Väst

Protokoll från den 14 juni 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Styrgruppsmöte, Hantverkslaboratoriet

Protokoll från den 21 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Kommunstyrelsen
Ks § 167 (forts.)
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst juni 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, riksfärdtjänst juni 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst juli 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, riksfärdtjänst juli 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 36

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Kommunstyrelsen
Bilaga 1

Omröstning § 149

Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

NEJ

Marianne Kjellquist (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Ing-Britt Andersson (M)

X

Jan Hallström (FP)

X

Rune Skogsberg (C)
Björn Fagerlund (M)

X
X

Sven inge Eriksson (KD)

X

Björn Nilsson (S)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Maria Jansson (C)
SUMMA:

Justerandes signatur

AVSTÅR

X
9 JA

4 NEJ

0 AVSTÅR

Utdragsbestyrkande

Sida 37

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-05

Kommunstyrelsen
Bilaga 2

Omröstning § 150

Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Per Rosengren (V)
X

Jan Hallström (FP)

X

Rune Skogsberg (C)
Björn Fagerlund (M)

X
X

Sven inge Eriksson (KD)

X

Björn Nilsson (S)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Maria Jansson (C)

Justerandes signatur

AVSTÅR

X

Ing-Britt Andersson (M)

SUMMA:

NEJ

X
11 JA

2 NEJ

0 AVSTÅR

Utdragsbestyrkande

Sida 38

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-09-05

Anslagsdatum

2013-09-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-10-02

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

