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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 300

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Redovisnings- och upphandlingsenheten, Fastighetschefen. Svar på skrivelse från
Vadsbolarm & Säkerhetstjänst AB avseende kritik mot Mariestads kommuns upphandling enligt LOU, passage och inbrottslarm.
2. Planeringschef Kristofer Svensson. Notat från möte kring myggproblematiken vid sjön
Östen 2014-05-20.
3. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att avvisa Eolus Vind AB:s anmälan enligt miljöbalken om etablering av tre vindkraftverk på fastigheterna Bredsäter 4:14 och Sjöberg
5:1, Mariestads kommun.
4. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att avvisa ärendet ”Mariestads Bredsäter 4:14 och
Sjöberg 5:1 – Beslut om avvisande av ansökan om bygglov för uppförande av tre vindkraftverk.
5. Våra Gårdar. Skrivelse till Sveriges kommuner, Kommunerna måste prioritera de allmänna samlingslokalerna.
6. West Sweden. Kallelse till föreningsstämma den 16 juni 2014 i Göteborg.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 301

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. High Performance Center, Växjö & Co. Inbjudan till idrottskonferens den 23-24 september 2014 i Växjö.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 302

Dialog med representanter för RÖS avseende brandskydd på
kommunens servicebostäder enligt LSS
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-12-19 informerade sektorchef Lotta Hjoberg, markoch exploateringschef Erik Randén samt fastighetschef Bo Theorén om brandskyddstillsyn
på kommunens servicebostäder enligt LSS. Räddningstjänsten har beslutat att kommunen
inte tillåts att driva denna typ av boende på bl.a. Mariegärdedes väg nr 1, 5 och 9. Informationen innefattade även alternativa placeringar för nybyggnation av Servicebostäder enligt
LSS.
Arbetsutskottet gav kommunchefen i uppdrag att kalla representanter för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt presidiet för socialnämnden för att diskutera alternativa lösningar
med anledning av räddningstjänstens beslut.
Vid sammanträdet deltog socialnämndens ordförande Björn Fagerlund (M), socialnämndens
vice ordförande Janne Jansson(S), fastighetschef Bo Theorén samt fölande representanter
för Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Rikard Johansson, Hans Ingbert, Daniele Coen, Bo
Theorén.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektorchef Lotta Hjoberg
Fastighetschef Bo Theorén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 303

KS 2014/231

Bildande av kommunalförbund för kommunens avfallsverksamhet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger avfallsnämnden i uppdrag att upprätta ett fullständigt underlag för att
bilda ett kommunalförbund för hela avfallshanteringen tillsammans med kommunerna Lidköping, Götene, Gullspång och Mariestad.
I uppdraget ska avfallsnämnden även vara öppen för ytterligare fler intresserade kommuner
att delta i samarbetet.
Bakgrund

Tjänstemän från Lidköping, Götene, Gullspång och Mariestad fick vid en politikerträff
2013-11-06 i uppdrag att utreda möjligheter för ett utvidgat samarbete mellan kommunerna.
Efter att länsstyrelsen beviljat ett projektbidrag genomfördes en upphandling och Miljöoch Avfallsbyrån fick uppdraget. Rapporten är klar och presenterades för politikergruppen
med representanter från kommunerna vid en träff i Götene 2014-04-23.
Utredningen belyser positiva aspekter samt eventuella svårigheter som finns med att inleda
ett samarbete. Utredningen visar entydigt att kommunerna har de bästa förutsättningarna
och mest att vinna på ett samarbete i form av ett kommunalförbund som innefattar hela
avfallshanteringen.
Att kommunerna från början sökt samverkan har sin grund i viljan att samarbeta kring matavfallsutsortering samt att avfallshanteringen över tid har kommit att bli mer komplex och
en allt större del av samhällsplaneringen. För att klara utveckling, miljömål och service samt
en omfattande lagstiftning ser tjänstemännen i kommunerna stora fördelar med att samverka och samla sina resurser.
Avfallsnämnden beslutade 2014-04-30 att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att ta
fram ett fullständigt underlag för att bilda ett kommunalförbund för hela avfallshanteringen
tillsammans med kommunerna Lidköping, Götene, Gullspång och Mariestad samt vara
öppna för ytterligare fler intresserade kommuner.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2014-04-30 § 21, Bildande av kommunalförbund för
kommunens avfallsverksamhet.
Miljö- & Avfallsbyrån 2014-04-15, Utredning samverkansformer, Gullspång, Götene, Lidköping och Mariestad
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Avfallsnämnden, Annika Kjellkvist)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 304

KS 2014/244

Fördelning och utbetalning av anläggningsbidrag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fördela och utbetala anläggningsbidrag till kommunens föreningar i enlighet med fritidschefens förslag.
Bakgrund

Det har inkommit totalt 27 ansökningar om anläggningsbidrag för år 2014. Av dessa ansökningar är 25 berättigade till anläggningsbidrag. Fritidschefen har upprättat ett förslag till fördelning av 2014 år bidrag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-05-14, Fördelning och utbetalning
av anläggningsbidrag
Sammanställning av förslag till utbetalning av anläggningsbidrag 2014.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 305

Diskussion om föreningsbidrag, medel till arrangörsbidrag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Fridschef Tomas Ekström informerar om förutsättningarna för fortsatt hantering av bidragsansökningar som hamnar utanför det normerade bidragssystemet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fridschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 306

KS 2014/209

Ansökan från Björsäters IF om bidrag för inköp av robotgräsklippare
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ansökan från Björsäter IF om bidrag för
inköp av robotgräsklippare.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda kostnaden
för inköp av robotgräsklippare till de föreningar som är intresserade av robotgräsklippare.
Bakgrund

Björsäters IF har inkommit med en bidragsansökan om 55 tkr för inköp av två robotgräsklippare för klippning av Björsäters IF:s A-plan. Föreningen är i stort behov av nya gräsklippare då nuvarande klippare är gamla och slitna. Bland de olika alternativ till klippare som
studerats har föreningen kommit fram till att alternativet robotklippare är det bästa.
Kostnaden för robotklippare har en bra prisbild samtidigt som stöldbegärligheten och energiförbrukningen har minskat. Med robotklippare minskar även föreningens arbetsinsats för
planskötsel som kan omfördelas till annat arbete i föreningen. Västra Götalands Idrottsförbund har meddelat Björsäters IF att man inte beviljar bidrag ur idrottslyftet för gräsklippare.
Föreningen bifogar sin ansökan med offert på två robotgräsklippare.
Fritidschefen konstaterar att det inte finns medel i budget för föreningsbidrag till ovanstående bidragsansökan. Det är dock fritidschefens förhoppning att ansökan, om finansiell möjlighet finns, ändå ska behandlas välvilligt då det är en relativt liten investering som betyder
väldigt mycket för föreningens verksamhet. Vidare innebär övergången från bensindrivna
klippare till elektriska en stor miljövinst.
Fritidschefen framhåller dock att ett positivt besked för denna ansökan kan uppfattas som
prejudicerande. I Mariestads kommun har vi idag ytterligare sex fotbollsföreningar med planer att sköta och underhålla.
Underlag för beslut

Ansökan från Björsäters IF om bidrag för inköp av robotgräsklippare.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-05-14, Björsäters IF, ansökan om
bidrag för inköp av robotgräsklippare.
______________________________________________________

Expedieras till:
Björsäters IF
Fritidschef Tomas Ekström
Chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 307

KS 2014/205

Beslut om samråd, normalt planförfarande: Ny detaljplan för infart
Radbyn, Mariestad centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till ny detaljplan för infart Radbyn,
Mariestad centralort blir föremål för samråd enligt normalt planförfarande.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna för en ny förbifart Radbyn.
Bakgrund

Inom området har önskemål om markköp uppkommit. Det finns även behov av att skapa
en säkrare trafiklösning vid korsningen Marieforsleden/Leksbergsvägen genom att ersätta
den med cirkulationsplats. För att möjliggöra dessa åtgärder behöver delar av fyra gällande
stadsplaner ersättas genom ett normalt förfarande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att korsningen Marieforsleden/Leksbergsvägen
ersätts med cirkulationsplats med gång- och cykelvägar i dess anslutning. På så sätt skapas
en säkrare trafikmiljö. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra fungerande parkeringslösning för fastigheterna Trumpeten 2 och 3, ge möjlighet för fastigheten Trumpeten 1 att
utvidgas samt skapa byggrätt för Leksbergsgrillen och se över dess parkerings-, sophanterings- och utvecklingsbehov.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planarkitekt Sofia Hjort samt exploateringschef Erik Randén 201405-16, Beslut om samråd, normalt planförfarande: Ny detaljplan för infart Radbyn, Mariestad centralort.
Detaljplan för infart Radbyn, Mariestads centralort, Planbeskrivning Samrådshandling maj
2014.
Detaljplan för infart Radbyn, Mariestads centralort, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planarkitekt Sofia Hjort
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 308

KS 2014/245

Yttrande över förslag till principer för tillköp av färdbevis
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande över förslag till principer för tillköp
av färdbevis:
Mariestads kommun förordar skolkort förslag 1, d.v.s. att tätorts-, kommuns- och periodkorten får en giltighet vardagar mellan 04.00-19.00 samt att det mot en kostnad av ca 500
kr/läsår ska vara möjligt att utöka kortets giltighet till 04.00-22.00.
Kommunen anser att det inte bara ska vara elever i Göteborgsregionen som ska ha möjlighet att uppgradera sitt befintliga skolkort till kort med utökad giltighet utan att denna möjlighet även ska finnas i övriga kommuner i regionen.
När det gäller förslagen på seniorkort och övriga fria resor har kommunen inget att erinra.
Bakgrund

Kollektivtrafiknämnden har gett kollektivtrafiksekretariatet i uppdrag att, tillsammans med
Västtrafik, ta fram förslag till en förenklad och mera enhetlig hantering av tillköp. Olika
kommuners förfrågningar om tillköp kopplat till skolkort, fritidskort, seniorkort samt varianter av fria resor ska beaktas i arbetet. Målet för uppdraget är att ta fram ett tillköpssortiment som svarar mot kommunernas behov och som är enkelt, tydligt och enhetligt. Det
skall även stödja pris- och sortimentstrategin, steg 1, för ökad enkelhet samt förenkla hanteringen kring tillköp, både för Västtrafik och för kommunerna.
Kollektivtrafiksekretariatet önskar ett samlat svar från respektive delregionalt kollektivtrafikråd. Ett förslag till samlat svar redovisas i Skaraborgs kollektivtrafikråd den 25 september
2014. Efter sammansställning av inkomna remissvar fastställs förslaget i kollektivtrafiknämnden, preliminärt den 6 november 2014.
Underlag för beslut

Västra Götalandsregionen, kollektivtrafiksekretariatet 2014-05-05, Förslag till principer för
tillköp av färdbevis.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2014-05-12, Yttrande ang. förslag till principer för tillköp av färdbevis.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Skaraborgs kommunalförbund, Gunnar Carlsson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 309

KS 2014/246

Erbjudande om att delta i Bredbandsbolaget Netwest
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till VänerEnergi AB för utlåtande kring vilka fördelarar och nackdelar man ser i erbjudandet att gå med i bredbandsbolaget Netwest.
Mariestads kommun önskar svar från VänerEnergi AB senast 2014-08-01.
Bakgrund

Västra Götalandsregionens har i skrivelse erbjudit samtliga kommuner i Västra Götaland att
gå med i det regionala bredbandsbolaget Netwest.
Avsikten är att bolaget skall utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för
elektronisk kommunikation inom Västra Götaland. Syftet är att bli en kraftfull regional aktör genom att säkerställa att regionens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser.
I verksamheten ingår även att anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar/fastigheter för elektronisk kommunikation. Förhoppningar finns att få igång verksamheten redan under 2014.
Västra Götalandsregionen önskar svar från Mariestads kommun senast den 31 oktober
2014.
Underlag före beslut

Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage, Bredbandsbolaget Netwest.
Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland.
Affärsplan för Netwest.
Skrivelse Västra Götalandsregionen 2014-04-03, Vill ni gå med i det regionala bredbandsbolaget Netwest.
Utkast till aktieägaravtal mellan aktieägarna.
Utkast till bolagsordning.
______________________________________________________

Expedieras till:
VänerEnergi AB
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 310

KS 2014/218

Information: Gemensamt Fiskeområde för Vänern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Arbete pågår för att bilda ett s.k. fiskeområde för Vänern. Sammanfattat är ett fiskeområde
ett geografiskt område inom vilket det finns möjlighet att bedriva olika typer av utveckling
för at stärka fiskenäringen m.m. med stöd av EU:s Fiskefond.
Mariestads kommun yttrade sig 2013-06-13 principiellt positivt till att fortsatt ingå i Fiskeområde Vänern.
Projektledaren för Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle/Vänersamarbetet, Ove
Ringsby, informerar om verksamheten på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2014-05-20, Gemensamt Fiskeområde för Vänern.
Fiskeområde Vänern, beskrivning av organisation och förslag till medfinansiering, 2014-05-20.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-13 § 317, Yttrande över förslag till gemensamt Fiskeområde för Vänern.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 311

KS 2014/228

Begäran om igångsättningstillstånd för gatuombyggnad av
Kröningsbergsvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för gatuombyggnad av Kröningsbergsvägen under förutsättning att tekniska nämnden finansierar ombyggnaden inom ramen för anslagna medel.
Bakgrund

I samband med återställning efter VA-sanering behöver det även ske en upprustning eller
ombyggnad av gångbanorna på Kröningsbergsvägen. Gångbanorna är smala och i dåligt
skick vilket får till följd att de inte används.
Gatuavdelningen föreslår att den västra gångbanan breddas till 2 meter samt att den östra
gångbanan tas bort och ersätts med motveck. På detta vis skapas en gångbana som kan användas.
Tekniska nämnden beslutade 2014-05-06 att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstillstånd för gatuombyggnad på Kröningsbergsvägen.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2014-05-06 § 119, Begäran om igångsättningstillstånd för gatuombyggnad av Kröningsbergsvägen i Mariestad.
Tjänsteskrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt projektledare Johan
Bengtsson 2014-04-14, Begäran om igångsättningstillstånd för gatuombyggnad av Kröningsbergsvägen i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 312

KS 2014/227

Parkeringsavgifter i Mariestads centrum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att kompletteras med
en sammanställning över kostnader/inkomstbortfall för driftstörningar samt en redogörelse
för gällande parkeringsavgifter i kommunen.
Bakgrund

I Mariestads stadskärna är parkeringsplatserna avgiftsbelagda för att öka cirkulationen, vilket
torde främja tillgänglighet och handel. Avgifterna ska även bidra till att finansiera underhåll
och anläggning av parkeringsplatser.
Under sommaren 2013 genomfördes en provperiod med helt avgiftsfri parkering på lördagar samt 30 minuter avgiftsfri parkering på vardagar, måndag-fredag. Tekniska förvaltningen
konstaterar att utvärderingen av provperioden är positiv och att förändringen därmed ska
permanentas.
Tekniska nämnden beslutade 2014-05-06 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att parkering ska vara avgiftsfri på lördagar och de första 30 minuterna måndag-fredag samt i övrigt behålla nuvarande parkeringsavgift på 10 kr/timma.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2014-05-06 § 120, Parkeringsavgifter i Mariestads
centrum.
Tjänsteskrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt trafikingenjör Eva Berdenius 2014-01-09, Parkeringsavgifter i Mariestads centrum.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 313

KS 2014/226

Begäran från tekniska nämnden om ytterligare investeringsmedel till
omdimensionering av dagvattenledning i Björnslyckevägen i Lugnås
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska nämnden i uppdrag att komplettera ärendet
med ett förtydligande av kommunens ansvar för dagvattenhanteringen på berörd fastighet.
Arbetsutskottet ger även tekniska nämnden i uppdrag att förtydliga hur projektet ska finansieras.
Bakgrund

På Björnslyckevägen finns ett dagvattendike som skär genom en fastighet och hindrar fastighetsägaren (Nimbus) från utbyggnad. För att möjliggöra bortledning av dagvattnet i dagvattenledningen, som finns i gatan måste denne dimensioneras upp. På så sätt blir diket
överflödigt och kan byggas bort.
Området har även varit drabbat av översvämningsproblem. Efter sedvanlig utredning har
det visat sig att spill- och dricksvattenledningarna på aktuell sträcka är i dåligt skick och byts
ut i samband med arbetet.
Tekniska nämnden beslutade 2014-05-06 att:
-

Omdisponera 1 000 000 kronor från beslutad ram för VA-avdelningen till omdimensionering av dagvattenledning i Björnslyckevägen i Lugnås.

-

äska ytterligare 2 000 000 kronor av kommunfullmäktige till omdimensionering av dagvattenledning samt byte av spill- och dricksvattenledningar i Björnslyckevägen, Lugnås.

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2014-05-06 § 121, Omfördelning av investeringsmedel samt äskande av investeringsmedel till omdimensionering av dagvattenledning i
Björnslyckevägen i Lugnås.
Tjänsteskrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt VA-chef Michael Nordin 2014-04-15, Omdisponering och äskande av investeringsmedel till omdimensionering av
dagvattenledning i Björnslyckevägen, Lugnås.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Chef för ekonomienheten Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-28

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 314

KS 2014/226

Begäran om igångsättningstillstånd för omdimensionering av
dagvattenledningar i Björnslyckevägen i Lugnås
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet med anledning av arbetsutskottets beslut i tidigare ärende (Ksau§ 313/2014).
Bakgrund

På Björnslyckevägen finns ett dagvattendike som skär genom en fastighet och hindrar fastighetsägaren (Nimbus) från utbyggnad. För att möjliggöra bortledning av dagvattnet i dagvattenledningen, som finns i gatan måste denna dimensioneras upp. På så sätt blir diket
överflödigt och kan byggas bort. Området har även varit drabbat av översvämningsproblem. Efter sedvanlig utredning har det visat sig att spill- och dricksvattenledningarna på
aktuell sträcka är i dåligt skick och byts ut i samband med arbetet.
Tekniska nämnden beslutade 2014-05-06 att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstillstånd till projektet omdimensionering av dagvattenledning samt byte
av spill- och dricksvattenledningar i Björnslyckevägen, Lugnås.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2014-05-06 § 122, Begäran om igångsättningstillstånd för omdimensionering av dagvattenledningar i Björnslyckevägen i Lugnås.
Tjänsteskrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt VA-chef Michael Nordin 2014-04-15, Begäran om igångsättningstillstånd av omdimensionering av dagvattenledning i Björnslyckevägen, Lugnås
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-28

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 315

KS 2014/238

Återrapportering av uppdrag: Utbyggnad av lekplatsen på
Karlsholme
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga ut befintlig lekplats på Karlsholme som beslutats av kommunfullmäktige i samband med bugetbeslutet för
år 2014. I budgeten för år 2014 har 700 tkr avsatts för denna utbyggnad. Kostnader för drift
och underhåll har tillförts tekniska nämndens budget
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-10-24 kommunchefen i uppdrag att kostnadsberäkna en utbyggnad av lekplatsen på Karlsholme. Uppdraget överlämnades till tekniska förvaltningen för beredning. Tekniska förvaltningen bedömer att lekplatsen kommer att kosta
cirka 700 tkr med utförande som beskrivits nedan. Kostnader för drift och underhåll tillkommer.
Lekplatsen på Karlsholme har byggts ut i omgångar och är mycket välbesökt. Lekplatsen är
anpassad för rullstolsburna och består av 1 ”kompisgunga”, 1 lekhus, 2 gungdjur, en gungställning med 4 gungor samt ett fallunderlag i form av en mjuk matta. En central lekplats
med ett större utbud av lekmöjligheter har efterfrågats under flera år.
Den provisoriska lekplatsen som anlagts på platsen för den gamla hamnsilon är för liten för
att tillgodose behovet under sommarperioden. I och med att ”evenemangsstråket” längs
hamnen nu utökas med en minigolfbana i norr, och att sandytan strax intill lockar en publik,
får lekplatsen vid Karlsholme en större betydelse än tidigare.
Lekplatsen är utformad på traditionellt vis med färdigtillverkade lekredskap från etablerade
leverantörer. Eftersom det pågår ett arbete med att gestalta en lekplats i Stadsparken som
ska ha en organisk karaktär med egentillverkade lekredskap i naturmaterial, passar det bra
att en komplettering av lekplatsen på Karlsholme sker i samma utformning som den nuvarande, med färdigtillverkade lekredskap.
Då den befintliga lekplatsen innehåller ett grundutbud av lekredskap för barn är det en fördel om de tillkommande redskapen vänder sig till en vidgad målgrupp såsom äldre barn och
vuxna. För att uppnå denna målsättning föreslås två stycken attraktioner. Ett klätternät tilltalar de äldre barnen och förstärker den visuella upplevelsen av lekplatsen på långt håll. Ett
klätternät kostar cirka 200 tkr inklusive montering.
För att öka attraktiviteten för tonåringar och vuxna anläggs ett utegym i anslutning till
lekplatsen. Utegym är vanligt förekommande i många städer och utbudet av produkter är
stort. Utegymmet är anpassat för alla oavsett ålder, kön och eventuella funktionshinder. Ett
utegym av standardmodell kostar cirka 400 tkr inklusive montering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-28

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 315 (forts.)
______________________________________________________

I samband med att klätternät och gym anläggs, bör buskar och träd på platsen ses över och
en entré tillskapas, så att lekplatsen upplevs som ett eget rum. Karaktären av
”generationslekplats” kan förstärkas genom att skapa sittmöjligheter och möjliggöra
grillning samt förtäring av medhavd matsäck. Lekplatsen bör även skyltas upp på ett tydligt
sätt med början vid inre hamnen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad avtekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom 201402-10, Utbyggnad av lekplatsen på Karlsholme.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Tekniska chefen Åke Lindström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-28

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 316

KS 2014/247

Förslag till uppdatering/justering av kommunstyrelsens
delegationsordning avseende arbetsgivar- och personalärenden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att revideras i samverkan mellan kommunstyrelsens presidium och personalchefen samt eventuellt annan berörd tjänsteman.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2013-12-16 att godkänna förslaget till
Verksamhetsmodell 2014, att gälla från och med den 1 januari 2014. Kommunstyrelsen förtydligade 2014-04-14 kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsmodellen genom att konstatera att kommunstyrelsen har ett samlat arbetsgivaransvar samt att delegation avseende arbetsgivarperspektivet utgår ifrån kommunstyrelsen.
Med anledning av kommunstyrelsen förtydligade 2014-04-14 har personalchefen uppdaterat/justerat kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med beslutet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2014-05-15, Delegation mm av beslut avseende arbetsgivar- och personalärenden – förslag
till uppdatering/justering.
Förslag till uppdaterad/justerad delegationsordning för kommunstyrelsen.
Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen beslutad Ks § 4/2012
______________________________________________________

Expedieras till:
Personalchef Stefan Wallenå
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-28

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 317

KS 2014/225

Årsredovisning 2013 för Tolkförmedling Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst samt
de enskilda ledamöterna i densamma för år 2013.
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedling Väst för år 2013.
Marianne Kjellquist (S) anmäler jäv och deltog inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst består av Västra Götalandsregionen och kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Kommunalförbundet bildades 2012-01-01 och driftstart var 2013-04-01.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är i
allt väsentligt upprättad enligt kommunala redovisningslagen och direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med
de verksamhetsmål som direktionen ställt upp.
Finansiella mål samt mål för verksamheten inom ramen för god ekonomisk hushållning har
inte fastställt för år 2013. Revisorerna kan därför inte uttala sig om måluppfyllelsen.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2013. Revisorerna tillstyrker även att årsredovisningen godkänns.
Underlag för beslut

Årsredovisning 2013 för Tolkförmedling Väst.
Revisorerna i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, Revisionsberättelse för år 2013.
pwc, PM avseende årsredovisning 2013 Tolkförmedling i Väst.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till
(Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-28

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 318

KS 2014/248

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till Riktlinjer för Mariestads kommuns
styrdokument.
Bakgrund

På uppdrag av kommunchefens ledningsgrupp har controller Håcan Lundqvist, administrative chefen Ola Blomberg, personalchef Stefan Wallenå samt kommunsekreterare
Malin Eriksson upprättat förslag till Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument.
Syftet med dokumentet är att fastställa en definition för vad som är styrdokument, skapa
en enhetlig terminologi för de olika dokumenten samt ange beslutsnivå. Syftet är även
att ange ansvaret för ett styrdokument, dokumentets tillgänglighet samt hur revidering
av dokumentet ska utföras.
Underlag för beslut

Förslag till Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2014-05-18, Riktlinjer för
Mariestads kommuns styrdokument.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Controller Håcan Lundqvist)
(Administrative chefen Ola Blomberg)
(Personalchef Stefan Wallenå )
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-28

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 319

KS 2014/105

Finansiering av riktat fastighetsunderhåll
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera åtgärderna inom ”Riktat fastighetsunderhåll” som
investeringar med differentierad avskrivningstid.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har anslagit medel för Riktat fastighetsunderhåll i syfte att långsiktigt
förbättra standarden på fastighetsbeståndet.
Under år 2014 kommer Vadsboskolan att upprustas enl. följande: Modernisering av skolsalar, lärarytor såsom arbetsplatser och gemensamhetsytor med utbyte av gammal belysning
till nutidens energisnåla Led-armaturer, ytskikt, wc, yttertak, samt utbyte av entredörrar.
Termitens förskola upprustas enl. följande: Modernisering av fyra avdelningar med nya ytskikt, fönster och dörrar samt utvändig målning. Därutöver kommer den utvändiga belysningen att bytas ut till LED-belysning för bättre ekonomi och utökad säkerhet.
Ullervad upprustas enl. följande: Duschar moderniseras och uppgraderas med skärmväggar etc.
Åtgärderna beräknas kosta totalt ca 7 mkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bosse Theorén
2014-05-21, Finansiering av ”Riktat fastighetsunderhåll”.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri, chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson samt redovisningschef Lars Bergqvist 2014-05-16, Svar på skrivelse om fastighetsunderhåll.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Fastighetschef Bosse Theorén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-28

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 320

KS 2014/33

Ansökan om bidrag för att bekämpa myggorna runt sjön Östen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja ansökan från Myggföreningen runt
sjön Östen om 113 tkr för myggbekämpning runt sjön Östen. Kostnaden finansieras
via kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att återrapportera Myggföreningens arbete med myggbekämpningen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-13 att avsätta medel gällande myggbekämpningen runt
sjön Östen med en tredjedel av det ansökta beloppet, totalt 113 tkr. Kommunstyrelsen beslutade vidare att föreningen måste inkomma med en ekonomisk plan, budget och verksamhetsbeskrivning innan avsatta medel betalas ut.
Föreningen inkom med de begärda underlagen och pengarna utbetalades. För de medel som
föreningen erhöll år 2013 ska 25 myggfällor inhandlas. Resterande medel är reserverade till
omkostnader som gas, doftmedel, fångstnät m.m. som behövs för att myggfångsten skall
kunna fungera.
Myggföreningen runt sjön Östen har inkommit med ytterligare en ansökan om pengar för
att bekämpa myggor. Det ansökta beloppet uppgår till 155 tkr och avser inköp av ytterligare
25 myggfällor med tillbehör. Motsvarande ansökan har skickats till Skövde kommun och
Töreboda kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-03-12 kommunchefen i uppdrag att, i samverkan
med Myggföreningen runt sjön Östen och berörda kommuner, upprätta en långsiktig plan
för att bekämpa myggorna runt sjön Östen. Arbetsutskottet beslutade även att Mariestads
kommun skulle avvakta med att ta ställning till ansökan om bidrag.
Underlag för beslut

Ansökan från Myggföreningen runt sjön Östen om medel för att bekämpa myggorna runt
sjön Östen 2014-01-27.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-06-13 § 134, Ansökan om bidrag för att bekämpa myggorna runt sjön Östen.
Tidigare ansökan från Myggföreningen runt sjön Östen om medel för att bekämpa myggorna runt sjön Östen 2014-04-24.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Myggföreningen runt sjön Östen, Monica Linnermo Jonsson
Töreboda kommun, Kommunstyrelsen, Skövde kommun, Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-28

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 321

Information från kommunchefen m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Återrapportering brottsofferjouren

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-05-07 kommunchefen i uppdrag att kontakta
brottsofferjouren för att diskutera föreningens verksamhet och ekonomi.
Säkerhetssamordnare Johan Walfridsson återrapporterar uppdraget på sammanträdet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-05-28

Anslagsdatum

2014-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-06-25

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

