Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-30

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, kl 8:00 – 12:10

Beslutande

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

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

Övriga deltagare

Adam Johansson
Tina Karling Hellsvik
Mats Widhage
Ramona Nilsson
Thomas Johansson
Annika Björklund
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

planarkitekt §§ 279-280
stadsplanechef §§ 279-280
näringslivschef §§ 281, 285
utvecklingschef § 285
samhällsbyggnadschef §§ 282, 283
kommunikationschef § 278
kommunchef
sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 276-292

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-08-30

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-08-30

Anslagsdatum

2017-09-01

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-09-23
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 276

Dnr 2017/00007

Inbjudningar

1.

Kommunakuten. Inbjudan till kurs ”Att handlägga skolskjutsärenden” i
Göteborg den 12 oktober 2017.

2.

Region Kronoberg. Inbjudan till utbildning om den nya kommunallagen i Växjö
den 16 oktober.

3.

Klimatrådet i Jönköpings län. Inbjudan till ”Klimatveckan 2017 – Innovationer,
klimat och framtid” i Jönköping den 28 september.

4.

GR. Inbjudan till konferens om kommunala bolag i Göteborg den 12 oktober.

5.

Länsstyrelsen. Inbjudan till delregionalt samråd för samverkan om nyanländas
etablering den 28 september i Mariestad.

6.

Panncentralen. Inbjudan till konstutställning GIBCA Extended, Gothenburg
International Biennal of Contemporary Art i Mariestad den 9 september – 19
november.

7.

Region Kronoberg. Inbjudan till den nationell konferensen ”Agenda 2030 – från
globalt till lokalt” den 7-8 september i Växjö.

8.

Hjo kommun. Inbjudan till galainvigning av kulturkvarteret Pedagogien den 8
september i Hjo.

9.

SKL. Inbjudan till seminariet ”Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor kring
inkludering och integration” den 31 oktober i Stockholm

Inbjudningarna anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 277

Dnr 2017/00005

Handlingar att anmäla

1.

Trafikverket. Svar från Tomas Bergbom gällande skrivelse om Kinnekullebanan,
2017-07-21.

2.

Mariestads kommun mfl. Skrivelse till Trafikverket gällande Kinnekullebanan,
2017-03-02.

Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 278

Dnr 2017/00193

Reklam- /inspirationsfilm för Mariestads kommun
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

I april 2017 fick kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att ta fram en
ny inspirations-/reklamfilm för Mariestads kommun. Uppdraget vidaredelegerades
till kommunikationsenheten.
Kommunikationschefen meddelar att det inom ramen för kommunens
boendemarknadsföring är planerat för produktion av en eller flera korta reklam/inspirationsfilmer under 2017. Filmen/filmerna ska användas på webben, i sociala
medier, på mässor och liknande för att marknadsföra Mariestad som boendeort.
Tanken är att filmen/filmerna ska ge en positiv bild av Mariestad som plats och
kommunikationschefen finner det högst troligt att materialet kommer att fungera väl
som allmän marknadsföring för Mariestad även i andra sammanhang.
Det finns möjlighet att göra tillägg med ett bredare filmmaterial, men för det behöver
det skjutas till pengar då detta inte ryms inom boendemarknadsföringens eller
kommunikationsenhetens ordinarie budget. Kommunikationsenheten kan ta fram
förslag på upplägg och kostnad om detta är önskvärt.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-18,
Återrapportering av uppdrag om ny reklam- eller inspirationsfilm för Mariestads
kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2017-07-21,
Svar på internremiss angående ny reklam- eller inspirationsfilm för Mariestads
kommun
Expedieras till:
Kommunikationschef Annika Björklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 279

Dnr 2016/00418

Beslut om samråd: Förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1
mfl, Mariestads centralort, Mariestads kommun (Västra delen)
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för del av
Lillängen 2:1 mfl, Mariestads centralort, Mariestads kommun ska bli föremål för
samråd.
Bakgrund

Svenska Pensionsfonden nr 1 AB inkom 2016-10-19 med ansökan om planbesked
för del av fastigheten Lillängen 2:1. Området ingår i Johannesbergsparken och
gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster till Riksbyggens administrationsbyggnad
och Ekhamraskolan, i söder till Solgläntevägen och i väster till flerbostadshus och
seniorboendet Björkgården i kv. Alen. Ansökan omfattar ny detaljplan för ca 180-195
nya bostäder samt blandade verksamheter såsom bl.a. kontor, vård, handel och
fritidsverksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-11 att meddela positivt
planbesked för ansökan om detaljplan för del av Lillängen 2:1 samt att ge
stadsplaneavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan.
Stadsplaneavdelningen har efter arbetsutskottets beslut tecknat planavtal med
fastighetsägaren för att reglera och fördela kostnader och åtaganden med mera.
Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för ny flerbostadshusbebyggelse och centrumverksamheter inom den nordvästra delen av
Johannesbergsområdet (Lillängen 2:1). Planområdet omfattar ca 2,1 ha och gränsar i
norr till Stockholmsvägen, i väster till kv. Alen och i övrigt till
Johannesbergsområdet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-18, Beslut
om samråd: Förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 mfl, Mariestads centralort,
Mariestads kommun (Västra delen)
Tjänsteskrivelse upprättad av stadsplaneavdelningen 2017-08-16, Beslut om samråd:
Förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 mfl, Mariestads centralort, Mariestads
kommun
Plankarta med bestämmelser (samrådshandling upprättad i augusti 2017)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 279 (forts).
___________________________
Planbeskrivning (samrådshandling upprättad i augusti 2017)
Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning, dat 2017-06-08
Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Nordic m2 Fastigheter nr 5 AB
Leif Andersson Byggkonsult i Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 280

Dnr 2010/00015

Beslut om granskning: Förslag till detaljplan för del av Sund 4:6,
Mariestad centralort, Mariestads kommun
Arbetsutskottets beslut

1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dela upp förslaget till detaljplan för
del av Sund 4:6 i två delar, benämnda norra och södra.

2.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att den norra delen av området,
detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra), Mariestad centralort, Mariestads kommun
ska bli föremål för granskning.

3.

Avseende den södra delen av området, detaljplan för del av Sund 4:6 (Södra),
Mariestad centralort, Mariestads kommun, beslutar arbetsutskottet att ge
stadsplaneavdelningen i uppdrag att förtydliga skälen till att upphäva
strandskyddet längs Tidan. Därefter ska även denna detaljplan bli föremål för
granskning.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att anta planprogram för Sund handelsoch industripark. Planprogrammet redovisar de förutsättningar som gäller för
område benämnt Sund, lokaliserat norr om E20, nordväst om Trafikplats Ullervad.
Detta avser hur området kan disponeras för industri och andra verksamheter samt
vilka gestaltningsprinciper som bör gälla för mark och bebyggelse. Planprogrammet
ligger till grund för den nu aktuella detaljplanen.
Förslag till detaljplan för Sunds verksamhetsområde, Mariestad centralort, Mariestads
kommun var föremål för samråd under våren 2016. Under samrådet framförde
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Trafikverket att den planerade
ombyggnationen av E20, som utgör riksintresse för kommunikationer är i
projekteringsskede och att det vid tidpunkten var olämpligt att gå vidare med
antagande av planen. Under samrådsskedet av detaljplanen fanns av Trafikverket
ännu ingen korridorbegränsning framtagen, varför risken fanns att detaljplanen skulle
kunna innebära begränsningar för E20.
Trafikverket har utrett lämplig placering avseende bro över Tidan samt E20 mellan
trafikplatserna Haggården och Ullervad vilket har varit en förutsättning för
fortsättning av detaljplanearbetet för Sunds verksamhetsområde.
Under våren 2017 var fastigheten Sund 4:6 samt omkringliggande mark aktuell för
den internationellt uppmärksammade etableringen av Northvolts fabrik för
tillverkning av batterier. Mariestads kommun deltog tillsammans med Skövde
kommun under våren i batterifabrikens urvalsprocess för etablering och lokalisering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 280 (forts).
_____________________________
I början av juli 2017 meddelade Northvolt att etablering av batterifabriken på Sund
inte längre var aktuell.
Förslag till detaljplan för Sund 4:6, Mariestad centralort, Mariestads kommun har
efter samrådsskedet och till granskningsskedet förändrats på flera olika sätt, bl.a. har
planområdet minskats och dess uppdelning av kvarter utgått m.m. Dock kvarstår i
huvudsak samma föreslagna markanvändning enligt tidigare förslag till detaljplan och
gällande planprogram.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-18, Beslut
om granskning: Förslag till detaljplan för del av Sund 4:6, Mariestads centralort,
Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av stadsplaneavdelningen 2017-08-17, Beslut om
granskning: Förslag till detaljplan för del av Sund 4:6, Marietstads centralort,
Mariestads kommun
Expedieras till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Exploateringschef Erik Randén
Projektchef gata/VA Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 281

Dnr 2017/00248

Fiberutbyggnad på Brommö
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera utbyggnaden av en fiberanslutningspunkt på Brommö med 322 500 kronor. Beslutet om medfinansieringen förutsätter
att aktuell markägare tillåter uppförande av en mast, att det finns möjlighet att få
beviljat bygglov samt att det säkerställs att det finns en aktör som är villig att uppföra
en mast.
Mariestads del av kostnaden, 322 500 kronor, finansieras genom befintliga medel
avsatta för stamnästutbyggnad.
Bakgrund

I samband med att VänerEnergi under hösten 2017 planerar för att gräva för el på
Brommö, finns det möjlighet att samförlägga kanalisation för fiber. Genom
samförläggningen etableras en fiberanslutningspunkt med möjlighet att senare
åtstadkomma en fibernätstruktur på ön samt en mobilmast.
Mobiltäckningen på Brommö är i dagsläget besvärande dålig i just de områden som
är mest besökta av turister. Ytterst är fiberutbyggnaden en säkerhetsfråga för
turistaktiviteterna på ön, men det är även en säkerhets- och arbetsmiljöfråga för
Sveaskog som är huvudskogsägare på ön.
Kommunikationsaktörer i området har visat svagt intresse för att genomföra några
investeringar för förbättrad kommunikationsinfrastruktur på ön och
näringslivschefen föreslår att Mariestads kommun tar eget initiativ genom
medfinansiering av fiberutbyggnaden för att höja säkerheten för turismen och
näringslivet på Brommö.
Kostnaden för den utbyggda fiberanslutningspunkten beräknas uppgå till 645 000
kronor där kommunens medfinansiering uppgår till 50 procent, dvs 322 500 kronor.
Västra Götalandsregionen har muntligen lämnat besked om att det kommer att stödja
bredbandsutbyggnaden med resterande 50 procent av kostnaden.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-18,
Medfinansiering av fiberutbyggnad på Brommö
Tjänsteskrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2017-08-17,
Fiberutbyggnad på Brommö
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 281 (forts).
_____________________________
Beskrivning av projekt Brommöfiber – Etablering av utflyttad fiberavlämningspunkt
på norra Brommö, 2017-06-26
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Näringslivschef Mats Widhage)
(Ulf Gustavsson, VänerEnergi AB)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 282

Dnr 2017/00244

Information om remissen "Förslag till regional plan för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029"
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och ställer sig bakom
Skaraborgs kommunalförbunds förslag till gemensamt yttrande över remissen
Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029.
Bakgrund

Regionstyrelsen har tagit fram ett förslag till regional plan för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland får åren 2018 – 2029 med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Förslaget har remitterats till
kommunalförbunden för vidarebefordran till sina respektive kommuner för att ta
fram ett gemensamt yttrande.
Mariestads kommun mottog remisshandlingarna 2017-06-20 via epost från
infrastrukturstrateg Gunnar Carlsson, Skaraborgs kommunalförbund. Ärendet har
beretts av infrastrukturgruppen i Skaraborg vid sammanträde
2017-08-16. Ett förslag till gemensamt yttrande från kommunerna i Skaraborg
kommer att presenteras för beredningen för hållbar samhällsplanering
2017-08-18 och för förbundsstyrelsen 2017-09-08.
Förslaget till regional plan utgör en komplettering och förlängning av den gällande
planen. Regionen har tillämpat det nya ekonomiska planeringssystemet som
Trafikverket tagit fram. I korthet innebär modellen att det för den senare delen av
planperioden snarare beskrivs brister och behov än konkreta åtgärder. Åtgärderna
bestäms senare i processen genom så kallade åtgärdsvalsstudier. Planförslaget tar
hänsyn till många av de synpunkter beträffande brister i transportinfrastrukturen som
Mariestad kommun och övriga kommuner i Skaraborg tidigare påtalat beträffande
framförallt stråk 5 (Lysekil - Uddevalla - Trollhättan - Lidköping - Skövde Karlsborg – Askersund). Fördelningen av medel inom den regionala planen är den
samma som i nu gällande plan.
Ytterligare information om innehållet i planförslaget lämnas muntligen vid
arbetsutskottets sammanträde 2017-08-30.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-18,
Information om ”Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra
Götaland 2018-2029”
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 282 (forts).
_____________________________
Skrivelse upprättad av chef för sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson 2017-0818, Information om Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland
2018-2029
Remiss – Förslag till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland
2018-2029 upprättad av Västra Götalandsregionen i juni 2017
Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Skaraborgs kommunalförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 283

Dnr 2013/00021

Uppdrag att ta fram en skötselplan för Leksbergs backe
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återkalla tidigare beslut,
Ksau § 279/14, om att upprätta en skötselplan för den del av Leksbergs backe som
kommunen äger.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 att avslå en motion om att avsätta delar
av Leksbergs backe för kommunalt naturreservat. Beslutet motiverades med att det
inte fanns några kända naturvärden inom den del som kommunen äger som skulle
motivera ett kommunalt naturreservat. Inför kommunfullmäktiges ställningstagande
gällande motionen gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunchefen i uppdrag att
upprätta en skötselplan för den del av Leksbergs backe som kommunen äger.
I februari 2016 föreslog samhällsbyggnadschefen att arbetsutskottet skulle besluta att
avsluta uppdraget att upprätta en skötselplan för del av Leksbergs backe som
kommunen äger. Detta med hänvisning till den allmänna arbetsbelastningen inom
mark- och exploateringsenheten samt naturvård. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade 2016-03-23 att återremittera ärendet för kompletterande beredning.
Sektor samhällsbyggnad har vid kompletterande beredning funnit att den
skogsbruksplan med särskilda hänsynsregler som idag gäller för aktuell del av
Leksbergs backar är tillräcklig för att säkerställa den skötsel som behövs. Eftersom
det inte bedöms föreligga något behov av att upprätta någon ytterligare skötselplan
föreslår sektor samhällsbyggnad att kommunstyrelsens arbetsutskott återkallar sitt
beslut från 2014-05-21 angående skötselplan för Leksbergs backe.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) och Janne Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet ska vidhålla utskottets
tidigare beslut, Ksau § 279/14, om att upprätta en skötselplan för den del av
Leksbergs backe som kommuner äger.
Henrik Karlsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är att
återkalla arbetsutskottets tidigare beslut, Ksau § 279/14, om att upprätta en
skötselplan för den del av Leksbergs backe som kommunen äger.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunchefens förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 283 (forts).
_____________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-18, Svar
gällande uppdrag att ta fram en skötselplan för del av Leksbergs backe
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällbyggnadschef Thomas Johansson 2017-08-15,
Angående uppdrag att tar fram en skötselplan för del av Leksbergs backe

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 284

Dnr 2017/00273

Revidering av policy för hantering av dagvatten
Arbetsutskottets beslut

1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge sektor samhällsbyggnad i
uppdrag att revidera gällande policy för hantering av dagvatten i Mariestads
kommun.

2.

Förslag till reviderad policy för hantering av dagvatten ska redovisas senast
under april månad 2018.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun antog 2005-12-19 policy för hantering av
dagvatten i Mariestads kommun. Det är ett gediget arbete som ligger bakom
dagvattenpolicyn och stora delar av policyn är fortfarande relevanta, men under den
tid som gått sedan policyn antogs, har lagstiftningen förändrats och tekniken
utvecklats, vilket innebär att det finns ett behov av att uppdatera policyn till dagens
regelverk och praxis. Dagvattenpolicyn bör även kompletteras med riktlinjer för hur
dagvatten ska hanteras i detaljplaner och bygglov samt i den dagliga driften.
Revidering av policyn kommer genomföras av en arbetsgrupp med representanter
från berörda delar av sektor samhällsbyggnad samt även säkerhetssamordnare.
Arbetet planeras att påbörjas under hösten 2017 för att slutredovisas under våren
2018. Målet med arbetet är att upprätta ett aktuellt styrdokument som anger
inriktning och ansvar för dagvattenfrågan i såväl ny som befintlig bebyggelse.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-18,
Revidering av policy för hantering av dagvatten
Tjänsteskrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson
2017-08-17, Revidering av policy för hantering av dagvatten.
Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
VA-ingenjör Amanda Haglind

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 285

Dnr 2017/00013

Information om kommunens näringslivsarbete
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

-

Utvecklingsenheten informerar kontinuerligt kommunstyrelsens arbetsutskott
om pågående och planerat näringslivsarbete.
Vid dagens sammanträde informerar utvecklingschef Ramona Nilsson och
näringslivschef Mats Widhage om höstens planerade aktiviteter. Bland annat
nämns:

-

Företagsfrukostar och andra aktiviteter under hösten 2017.

-

Etableringar

-

Kommunens tankar och strategi i Tillväxt Mariestad.

-

Genomgång av pågående arbete med näringslivsstrategin.

-

Presentation av pågående arbete med marknadsföringsstrategi för Mariestad
som etableringsort (som är ett av kommunstyrelsens mål).

-

Bomässan 2018

-

Summering och planering inför nästa års näringslivsgala.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-18,
Information om pågående näringslivsarbete
Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson 2017-08-17,
Information om kommunens näringslivsarbete
Expedieras till:
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-30

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 286

Dnr 2017/00266

Finansiering av samordningsförbundet Norra Skaraborg 2018
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att utöka medfinansieringen till Samordningsförbundet
med 8400 kronor till totalt 538 400 kronor år 2018. Den ökade kostnaden finanserias
inom ramen för kommunstyrelsens medel till förfogande 2018.
Tilldelningen till Samordningsförbundet förutsätter att kommunerna och Västra
Götalandsregionen bidrar med motsvarande summa tillsammans.
Bakgrund

Den 30 januari 2015 beslutade Försäkringskassan om en ny modell för fördelning av
pengar till samordningsförbunden. Syftet var att få transparens i tilldelningen av
pengar och att modellen skulle ge samordningsförbunden möjlighet att erhålla pengar
utifrån samma parametrar. Modellen gäller från och med år 2016. Partena inom
Samordningsförbundet Norra Skaraborg står bakom modellen som är baserad enligt
följande:
Grundtilldelning 400 tkr
Parametrarna försörjningsmått (75 procent) och invånarantal (25 procent)
Förbundets eget kapital
Utifrån befolkningsunderlag och storlek på offentlig försörjning i norra Skaraborg
gav den nya modellen Samordningsförbundet Norra Skaraborg en möjlig statlig
ökning om 159 tkr år 2017 och 28 tkr år 2018. Tilldelningen förutsätter att
kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med motsvarande summa
tillsammans.
För Mariestads kommun innebär den statliga ökningen om 28 tkr att
medfinansieringen ökar med 8 400 kronor (från 530 000 kronor till 538 400 kronor).
Samordningsförbundet Norra Skaraborg önskar svar från kommunerna gällande den
utökade medfinansieringen senast den 31 oktober 2017.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-18, Utökad
medfinansiering till Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Skrivelse från Samordningsförbundet Norra Skaraborg, Äskande av medel för
verksamhetsåret 2018, 2017-08-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-30

Ksau § 286 (forts).
Expedieras till:
Samordningsförbundet Norra Skaraborg, Annica Bengtzing
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-30

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 287

Dnr 2017/00274

Kommunstyrelsens och arbetsutskottens sammanträdestider
2018
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa datum och tider för kommunstyrelsens och
arbetsutskottens sammanträden under år 2018 i enlighet med upprättat förslag.
Bakgrund

Administrativa enheten har upprättat ett förslag till datum och tider för
kommunstyrelsen och arbetsutskottens sammanträden under år 2018. Förslaget utgår
ifrån 2017 års mötesdagar samt tidplan för årsprognoser och budgetarbete.
Kommunstyrelsen sammanträder som princip den andra måndagen varje månad med
start klockan 14.00 i Vänersalen i stadshuset.
Arbetsutskottet sammanträder som princip var fjortonde dag, med tillägg av möten
för bland annat bokslutsdag, budgetträff och delårsbokslut. Sammanträdesdagarna är
på onsdagar med start klockan 8.00 i Torsö på plan fem i stadshuset. I tidplanen för
arbetsutskottets möten finns även tid avsatt för dialogmöten med miljö- och
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, de kommunala bolagen och
kommunrevisionen.
Kultur- och fritidsutskottet sammanträder åtta gånger under året med start i februari.
Mötena hålls på tisdagar med start klockan 13.15 i Hovden på plan fem i stadshuset.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-24,
Kommunstyrelsens och arbetsutskottens sammanträdestider 2018
Förslag till sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen och arbetsutskotten.
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
(Nämndsekreterare Anneli Bergqvist Gustavsson)
(Samtliga nämnder)
(Samtliga sektorchefer)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-30

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 288

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Valideringsprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under våren
2017 träffat en överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå
för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden. Syftet med överenskommelsen är att
utveckla samverkan för att bland annat öka nyanländas etablering på
arbetsmarknaden och för att långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.
Arbetsutskottet ger med anledning av ovanstående kommunchefen i uppdrag att
kalla till ett möte med arbetsutskottet och kommunchefens ledningsgrupp för att
diskutera och planera Mariestads kommuns fortsatta process gällande arbetet med
validering och möjlighet att skapa sk ”valideringsplatser” inom lämpliga
områden/verksamheter i kommunen.
Parken i Folkparken

Kommunstyreslens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att ta fram ett
gestaltningsförslag för parkområdet på Karlsholme. Gestaltningsförslaget ska syfta till
att tydligare ”knyta samman” de olika anläggningarna i parken och även innefatta
förslag på nya entrékurer.
Expedieras till:
Kommunchef Kristofer Svensson
Kommunchefens ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-30

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 289

Dnr 5580

Information på sammanträdet
Information från Skaraborgs kommunalförbund

Kommunchefen delger arbetsutskottet aktuell information från Skaraborgs
kommunalförbund. Informationen innefattar bland annat nytt folkhälsoavtal,
utvärdering av förbundet samt höjd medlemsavgift 2018.
______________________________
Skolkök Vadsbogymnasiet och Tunaholmsskolan

Det pågår ett utredningsarbete om annat centralköket, skolköken och restauranger
m.m. på Vadsbogymnasiet och Tunaholmsskolan. Arbetsutskottet beslutar att bjuda
in chefen för sektor utbildning och företrädare för projektgruppen till utskottets
nästa möte för en redogörelse av ärendet.
______________________________
Björkgårdens kök

Med anledning av byggnationen av det nya äldreboendet inom kv Alen och
kommunens förändring av måltidsverksamhet i övrigt finns det behov av en
ombyggnation av befintligt kök på Björkgården. Arbetsutskottet beslutar att bjuda in
chefen för sektor stöd och omsorg och företrädare för projektgruppen för att
informera om ärendet och redogöra för de behov som finns, vad som behöver göras
och även en uppskattad kostnad för eventuella åtgärder.
_______________________________
Förtydligande ÖP

Arbetsutskottet beslutar att bjuda in stadsplanechefen för att få förtydligande
information gällande bland annat de tematiska tilläggen till förslaget till ny översiktsplan.
_______________________________
Skylt vid E20, Haggården

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-07 att godkänna ett avtal för möjliggöra
etablering av digitala skyltar längs E20. Syftet med skyltarna är att ge kommuninformation till besökare, genomresande och invånare om större publika evenemang
samt kunna marknadsföra Mariestad som boende, turist och etableringsort.
Arbetsutskottet konstaterar att skyltarna fortfarande inte finns på plats och med
anledning av detta kan kommunstyrelsens beslut gällande avtalet komma att
omprövas under hösten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 290

Dnr 2016/00366

Återtagande av beslut avseende skolskjuts

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva styrelsens beslut daterat 2016-0701 gällande skolskjuts läsåret 2016/2017 för Vilma Persson, Anton Persson
och Gustav Persson.
Ida Ekeroth (S) och Janne Jansson (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-07-01 att inte bevilja ansökan om fortsatt
skolskjuts från hållplats Jula Säteri för Vilma Persson, Anton Persson,
Gustav Persson och Gilbert Persson. (Barnen är beviljade skolskjuts från
hållplatsen Jula).
Kommunstyrelsens beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Jönköping
som i domar 2017-01-27 avslog samtliga överklaganden.
___________________________
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Trafiksamordnare Irene Andersson)
(Berörda barn vårdnadshavare på Jula Säteri)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 291

Dnr 2017/00285

Busskort
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att de barn som bor på Fredslundsvägen,
Källebergsvägen, Länsmansvägen, Smedsgårdsvägen och Tallebovägen i
Hasslerör ska erhålla busskort för läsåret 2017 vilket innebär att de kan åka
med kollektivtrafiken till skolan.
Ida Ekeroth (S) och Janne Jansson (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund
De barn som bor på Fredslundsvägen, Källebergsvägen, Länsmansvägen,
Smedsgårdsvägen och Tallebovägen i Hasslerör har tidigare erhållit
busskort vilket innebär att de har kunnat ta sig till skolan med kollektivtrafik.
Från och med höstterminen 2017 har de upphandlade skolbussarna
anpassats så barnen på ovan nämnda adresser kan åka med dessa istället
och därför inte behöver busskort.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-30

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Trafiksamordnare Irene Andersson)
(Berörda barn och vårdnadshavare i Hasslerör)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-30

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 292

Dnr 4245

Rapporter
Invigning Unica och Prisma

Ida Ekeroth (S), Johan Abrahamsson (M) och Rune Skogsberg (C) informerar från
invigningen av de två nya f-6 skolorna Prisma och Unica den 24 augusti.
______________________________
Framtidens utmaningar

Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth (S) rapporterar från seminarium i
Göteborg anordnat av SKL under temat ”Framtidens utmaningar” den 25 augusti.
Vid seminariet deltog även kommunchefen och chefen för sektor ledning.
_______________________________
Klimatanpassningsmöte

Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth (S) rapporterar från möte på Residenset
gällande klimatanpassningar den 28 augusti. Mötet arrangerades av SMHI gemensamt
med Mariestads kommun.
________________________________
Kulturalliansen

Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth (S) rapporterar från med Kulturallians
Mariestad som genomfördes den 29 augusti.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

