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Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö
Onsdagen den 10 februari 2016 kl 8.00-11.45

Beslutande

Johan Abrahamsson
Rune Skogsberg
Marianne Kjellquist
Henrik Karlsson
Ida Ekeroth

Övriga deltagare

Annika Kjellkvist
Lars Persson
Maria Torp
Tina Karling Hellsvik
Ramona Nilsson
Mats Widhage
Jonas Eriksson
Lars Bergqvist
Lotta Hjoberg
Katarina Lindberg
Kristofer Svensson
Ola Blomberg

(M)
(C)
(S)
(-)
(S)

Sida 1

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Avfallshantering Östra Skaraborg § 50
Avfallshantering Östra Skaraborg § 50
Kvalitetschef § 52
Stadsplanechef § 48
Utvecklingschef § 47, del av § 53
Näringslivschef § 47, del av § 53
Ekonomichef, del av § 53
Ekonomichef/redovisningschef,
del av § 53
Chef sektor stöd och omsorg, del av § 53
Chef sektor utbildning, del av § 53
Chef sektor samhällsbyggnad, del av § 53
Sekreterare

Justerare

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-02-10

Anslagsdatum

2016-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-03-05
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 45

Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
1. Sektor utbildning, verksamhet kultur samt verksamhet fritid. Initiativ till aktiviteter i
organisationen som förhöjer insikten om innebörden i barnkonventionen.
Arbetsgruppens förslag till fortsatt beredning i ärendet. (KS 2015/336)
2. Tekniska nämnden. Beslut om finansiering för tillgänglighetsanpassning av
Österlånggatan i Mariestad. (§ 217/2015)
3. Rörs samfällighetsförening. Anhållan om att Mariestads kommun ska överta drift och
ansvar för väg nr 1 i Rörs Samfällighetsförening. (KS 2016/31)
4. Skrivelse från fem personer boende i Lyrestad Fröåkra. Önskemål om att det bildas ett
verksamhetsområde för vatten och avlopp för de aktuella fastigheterna. (KS 2016/30)
5. Barnsäkerhetsrådet. Skrivelse, Barnsäkerhetsrådet tema skola.
6. Samordningsförbundet Norra Skaraborg. Nyhetsbrev januari 2016.
7. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att revidera nämndens arbetsordning för resten
av mandatperioden i enlighet med upprättat förslag.
8. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att anta Tillsyns- och kontrollplan för år 2016
och framåt i enlighet med upprättat förslag.
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 46

Dnr 2016/00002

Inbjudningar
1. SOS Alarm. Inbjudan till 112-dagen – Ett dialogforum för bransch och beslutsfattare
om framtidens alarmeringstjänst den 11 februari 2016 i Stockholm.
2. Kommuninvest. Inbjudan till jubileumsstämma – mitt i historien den 21 april 2016 i
Stockholm. Marianne Kjellquist (S) representerar Mariestads kommun vid jubileumsstämman.
3. Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen m.fl. Inbjudan till
Utbildning kring sociala investeringar den 27 april i Skövde.

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 47

Dnr 2014/00391

Digitala skyltar längs E20

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Utvecklingsenheten har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till avtal för att etablera två
digitala skyltar längs E20 på anvisad plats. Syftet med skyltarna är att informera besökare,
genomresande och invånare om större publika evenemang samt kunna marknadsföra
Mariestad som boende, turist och etableringsort.
Uppdraget innebär vidare att kommunen upplåter mark och ingår avtal med en privat aktör
som erbjuder Mariestads kommun kostnadsfri visningstid. Möjlighet finns också att
erbjuda verksamma företag, främst inom kommunen, annonsplats på skyltarna. Reklamen
ska vara ”Mariestads relaterad”. Under år 2015 har anbudsförfrågan genomförts som en
förenklad upphandling enligt LOU.
Utvecklingschef Ramona Nilsson samt näringslivschef Mats Widhage informerar om
konceptet som ska ligga till grund för beslut om avtal för att etablera digitala skyltar vid
E20.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Digitala skyltar längs E20
Expedierats till:
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 48

Dnr 2015/00151

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Ladukärr

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Ladukärr.
Bakgrund

Gällande stadsplaner i området är föråldrade och stämmer inte med vår tids behov av
bostadsstandard. Planändringen vill ge förutsättningar för tillbyggnader och samtidigt
säkerställa områdets kvaliteter och särdrag.
Uppdraget påbörjades våren 2015 och färdigställs våren 2016.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Hanna Asp
2016-01-19, Beslut om antagande: Detaljplan för del av Ladukärr.
Förslag till detaljplan för del av Ladukärr, Mariestads centralort, Antagandehandling
upprättad i januari 2016.
Förslag till detaljplan för del av Ladukärr, Mariestads centralort, Granskningsutlåtande
upprättad i januari 2016.
Förslag till detaljplan för del av Ladukärr, Mariestads centralort, Plankarta med
planbestämmelser.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om antagande: detaljplan för
del av Ladukärr.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Planarkitekt Hanna Asp)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 49

Dnr 2016/00037

Information: Parkeringssituationen vid Novab-hallen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att även beakta
parkeringssituationen för bussar samt besökare till bowlinghallen. Återremissen innefattar
även uppdraget att lämna förslag till åtgärder för att underlätta parkeringssituationen vid
Novabhallen/Vadsbogymnasiet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-12-09 kommunchefen i uppdrag utreda
parkeringssituationen i anslutning till Novab-hallen/Vadsbogymnasiet. Uppdraget
överlämnades till verksamhet teknik, fastighetsavdelningen för beredning. Avsikten med
uppdraget var att utreda om det är möjligt att anlägga ytterligare 120 parkeringsplatser i
närområdet.
I Miljö- och byggnadsnämndens yttrande år 2011 (Ma1325) anges att Novab-hallen är
dimensionerad för maximalt 600 personer. För att tillgodose behovet av parkeringsplatser
vid 600 besökare krävs i storleksordningen 200 bilplatser. Inom skolområdet, och inom
200 meter från Novab-hallen finns totalt ca 180 parkeringsplatser. Då skolan behöver i
storleksordningen 100 platser finns därmed ca 80 ”vakanta” platser, således behövs
ytterligare ca 120 platser.
Direkt söder om Novab-hallen finns en kuperad yta med träd och buskage m.m. Där är det
möjligt att anordna ca 120 platser men det blir dyrbart då ytan är relativt kuperad.
Tunaskolan anser dock att de behöver området för ”friluftsaktiviteter”.
Sydost om Novab-hallen finns tre stora ytor varav en är tänkt som tennisbana och en är
utrustad med någon form av hoppgrop. Den tredje skulle vara utmärkt att använda som
parkeringsplats utan att det krävs några vidare åtgärder. Möjligen krävs anvisning om hur
fordonen ska rangeras. Skolorna behöver dock även denna yta för idrottsaktiviteter.
Fastighetschefen framhåller att det inte möjligt att anlägga ca 120 platser inom skolområdet
om skolornas önskemål ska beaktas.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén 2016-01-19, Parkeringssituationen i
anslutning till Novab-hallen/Vadsbogymnasiet, Ksau § 515, dnr 2923, 2015-12-09.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Information: Parkeringssituationen
vid Novab-hallen/Vadsbogymnasiet.
Expedierats till:
Verksamhet teknik, Fastighetschef Bo Theorén
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 50

Dnr 2016/00034

Information, Gemensamma avfallsföreskrifter för Avfallshantering
Östra Skaraborg

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har upprättat ett utkast till gemensam
avfallsföreskrift. Inom AÖS finns för närvarande tre gällande avfallsföreskrifter. En för
Skara, en för Mariestad och Gullspång samt en för Falköping, Hjo Karlsborg, Skövde,
Tibro och Töreboda. För att möjliggöra samordning och effektivisering omarbetas de olika
föreskrifterna till en gemensam och uppdaterad avfallsföreskrift.
Med anledning av att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun kommer att
fastställa det slutliga förslaget till gemensam avfallsföreskrift bör respektive
kommunstyrelse informeras och erbjudas möjlighet att lämna synpunkter innan
direktionen behandlar förslaget till samråds- och utställningshandlingar.
Annika Kjellkvist från AÖS informerar om utkastet till gemensam avfallsföreskrift på
sammanträdet.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 2016-01-25 § 4,
Avfallsföreskrifter.
Utkast till Avfallsföreskrifter för Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara,
Skövde, Tibro och Töreboda kommuner.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Information: Gemensamma
avfallsföreskrifter för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Expedierats till:
Annika Kjellkvist Avfallshantering Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 51

Dnr 2016/00033

Avfallstaxa för Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Bakgrund

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har upprättat ett förslag till
avfallstaxa för Mariestads kommun. I en separat bilaga återfinns en sammanfattning av de
föreslagna förändringarna. Taxan kommer att samordnas succesivt med övriga kommuner
inom AÖS de kommande två till tre åren.
Direktionen inom AÖS beslutade 2016-01-25 att föreslå Mariestads kommun att anta
förslag till avfallstaxa i Mariestad samt att avfallstaxan träder i kraft den 1 maj 2016.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg 2016-01-25 § 3,
Avfallstaxa Mariestad.
Förslag till avfallstaxa Mariestad upprättad av Avfallshantering Östra Skaraborg.
Avfallstaxa Mariestad - sammanfattning av föreslagna förändringar.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Avfallstaxa för Mariestads kommun.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Avfallshantering Östra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 52

Dnr 2016/00039

Kommunstyrelsens mål år 2017

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan Hur kan nämnden/styrelsen bidra
till förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem mål som
har anknytning till ett eller flera fokusområden. Kommunstyrelsen har att formulera åtta
mål varav tre avser kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Detta sker i samband med
budgetarbetet för att säkerställa att det finns resurser att genomföra målen.
Kommunstyrelsen har initialt att besluta om målområden för kommunstyrelsens mål för år
2017. När målområden är beslutade arbetas konkreta målformuleringar fram.
Kommunstyrelsens verksamheter har upprättat följande förslag till målområden:
Stadsplanering
-

Bostadsbyggandet – innefattar även byggnation av små prisvärda lägenheter för unga
och studenter som vill bo kvar/studera i Mariestad.

-

Infrastrukturfrågor – såväl kollektivtrafik som vägar cykelvägar med bra förbindelser
till kransorter, men även Örebro/Göteborg/Stockholm.

-

Klimatanpassningsfrågan – både i planeringen för att klara ökade risker, och gällande
ny utveckling/ny industri.

-

En satsning på gestaltning och utveckling av kontakt/samband mellan centrala
Mariestad och både inre och yttre hamnen är viktig. Det arbetas med nedslag längs
detta sambandet (t ex inre hamnen och bodarna) i förlängningen av målarbetet krävs
ett uppdrag att upprätta en genomförandeplan för hela stråket och knyta det till
investeringsbudget.

Utvecklingsenheten

Justerandes signatur

-

Skapa innovativa former för att ta sig an integrationsfrågan kopplat till behov av
kompetens i befintligt näringsliv och till nyföretagande.

-

Mariestad ska vara högst rankad av Skaraborgs kommuner i Svenskt Näringslivs
ranking av företagsklimatet. (flerårigt mål)

-

Skapa former för att utnyttja ”Företagshuset” som en kanal/arena för att
marknadsföra Mariestad som bostadsort.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 52

Kultur
-

Med utgångspunkt från Västra Götalands regionala kulturplan främja allas möjligheter
till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapandeförmågor - särskilt
barn och ungas rätt till kultur. T ex workshops på Elverket om hur barn får en aktiv
fritid efter skolan. Främja läslust på fritiden.

-

Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. T ex framtagande av lekplatser/skolor på ett
konstnärligt sätt (konst i det offentliga rummet).

-

Främja att ett levande kulturarv bevaras, används och utvecklas. T ex ta fram plan för
hur vi tar hand om våra vackra byggnader.

Ledning och verksamhetsstöd
-

Ökad frisknärvaro – nytt etappmål för 2017.

-

Samhällsinformation finns på plats i app-plattformen 2017. Målet bygger på att appplattformen köps in och evenemang finns på plats i plattformen 2016.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2016-01-29, KS mål 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Kommunstyrelsens mål år 2017.
Expedierats till:
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 53

Dnr 3384

Information på sammanträdet
Näringslivsgalan 2016
Utvecklingschef Ramona Nilsson informerar om planeringen inför Näringslivsgalan
som kommer att genomföras den 12 maj på Jubileumsteatern.

Namn på ”Företagshuset”
Utvecklingschef Ramona Nilsson, näringslivschef Mats Widhage informerar om
alternativa namnförslag på ”Företagshuset”.
Efter diskussioner enades arbetsutskottet om namnet ”Tillväxthuset”.

Diskussion om processen inför beslut om budget för år 2017
Arbetsutskottet diskuterar budgetprocessen och underlag inför beslut om budget för år
2017. Sektorcheferna Lotta Hjoberg, Katarina Lindberg och Kristofer Svensson samt
ekonomicheferna Jonas Eriksson och Lars Bergqvist deltar i diskussionen.
Det betonades att redovisningen ska vara likvärdig för respektive nämnd.
Expedierats till:
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Näringslivschef Mats Widhage
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 54

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar inga uppdrag till kommunchefen på
sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 55

Dnr 4245

Rapporter

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

Rune Skogsberg (C) rapporterar från möte med biosfärområdet Vänerskärgården med
Kinnekulle den 8 februari i Lidköping.
Leader Nordvästra Skaraborg
Rune Skogsberg (C) rapporterar från möte med Leader Nordvästra Skaraborg den 8
februari i Lidköping.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

