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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 1

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Socialnämnden. Beslut att revidera tidigare beslut (Sn § 169/2012) om budget 2013 genom att inarbeta besparingen om 6 000 tkr i budgeten för 2013 under rubriken ”ospecificerade åtgärder”. Med ospecificerade åtgärder avses effektiviseringar och besparingar inom verksamheterna samt eventuellt ekonomiskt tillskott från kommunstyrelsen.
Socialnämnden beslutade även att begära maximalt 6 000 tkr av kommunstyrelsen inför
redovisningen av prognos 1 2013.
2. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marianne Kjellquist (S). Rapport från Direktionsmöte med Tolkförmedling i Väst den 13 december 2012 i Göteborg (Bifogas).
3. Kraftsamling. Undertecknad överenskommelse mellan Mariestads kommun, Töreboda
kommun och Gullspångs kommun om samverkan vid ingivande av projektansökan till
EFS-rådet samt genomförande av projekt Kraftsamling – unga till arbete (KS 2012/0384).
4. Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden. Beslut att avslå ansökan om
medel för en folkhögskoleutbildning i Norra Skaraborg.
(KS 2011/0306)
5. Försvarsmakten, högkvarteret. Information om att det fr.o.m. 2013-01-01 inrättas fyra
militärregioner i Sverige.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund m.fl. Kallelse till Samrådskonferens om Vänern den 11 januari 2013 i Trollhättan. Christer Dalvik (MAP) samt
planeringschef Kristofer Svensson kommer att representera Mariestad vid konferensen.
2. Landshövdingen Västra Götalands län. Inbjudan till Samling för demokrati och mänskliga rättigheter, mot rasism och politiskt våld den 27 januari 2013 i Göteborg.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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KS 2012/0390

Information: Intraprenad som pilotprojekt inom socialnämndens
verksamhetsområde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Den psykosociala enheten inom individ och familjeomsorgen har startat ett särskilt boende
för personer med stort vårdbehov vilket har resulterat i att flera personer kunnat flytta hem
från behandlingshem på annan ort. Verksamheten fokuserar på brukarens egen delaktighet
och en meningsfull vardag. Daglig sysselsättning är en central del i Mariehöjd.
Utvecklingen har skett genom en aktiv, delaktig och kreativ personalgrupp vilket är en
framgångsfaktor. Mot bakgrund av den positiva utvecklingen skulle individ- och familjeomsorgsförvaltningen vilja pröva en alternativ driftsform för den psykosociala enheten. Verksamheten har goda förutsättningar genom en lagom storlek, ett tydligt avgränsat uppdrag
samt en engagerad personalgrupp.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har genomfört ett flertal studiebesök och slutligen fastnat för intraprenad som alternativ driftsformform. En intraprenad innebär att den
psykosociala enheten fortfarande skulle vara en del av kommunen men att de styr sin egen
verksamhet utifrån givna ekonomiska och innehållsmässiga ramar genom en överenskommelse med socialnämnden. Tiden för överenskommelsen är vanligtvis tre till fem år och
inom den tiden bedrivs verksamheten självständigt med ansvar för det ekonomiska och kvalitativa resultatet.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger socialnämnden tillåtelse att bedriva verksamhet som intraprenad som ett pilotprojekt. Överenskommelsen ska utformas i enlighet med upprättat förslag till grunder för intraprenad men kan vid
behov revideras under projekttiden. Vidare kan utvärderingen av projektet utgöra en kunskaps- och erfarenhetsbas för andra verksamheter som vill pröva denna alternativa driftsform.
Socialnämnden beslutade 2012-10-09 att ansöka hos kommunfullmäktige om att få genomföra
ett pilotprojekt för att bedriva verksamhet genom intraprenad enligt bifogad beskrivning.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2012-10-09 § 146, Försöksverksamhet med alternativ
driftsform.
Skrivelse upprättad av Elisabeth Olsson, förvaltningschef för individ- och familjeomsorgen
2012-09-12, Försöksverksamhet med alternativ driftsform.
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Skrivelse upprättad av Elisabeth Olsson, förvaltningschef för individ- och familjeomsorgen
2012-09-11, Försöksverksamhet med alternativ driftsform.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Förvaltningschefen för individ- och familjeomsorgen Elisabeth Olsson
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KS 2012/0389

Lokaler för ny gruppbostad för personer med autism
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att socialnämnden externförhyr del av Bjurliden för en ny gruppbostad för personer med autism.
Bakgrund

Vård och Omsorgsförvaltningen (VoO) har mottagit ansökningar om boende för två personer med autism. Inom VoO finns ytterligare tre personer med autism som är i behov av
ett anpassat boende. Autism är ett språk- och kommunikationshandikapp vilket gör att det
är av yttersta vikt att de som arbetar med dessa personer möter och bemöter dessa personer
lika.
Det har funnits kännedom om behovet av ytterligare en gruppbostad, det har dock varit
osäkert när i tiden detta skulle ske. Det finns nu en person som bor på annan ort, placerad
av IFO, som från och med våren 2013 kommer att bosätta sig i Mariestads kommun. Med
anledning av detta bör gruppbostaden komma igång så snart som möjligt.
Socialnämnden beslutade 2012-12-11 att ge förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att starta en gruppbostad för personer med autism. Nämnden beslutade vidare att föreslå att kommunstyrelsens arbetsutskott tillåter nämnden att använda del av
Bjurliden för en ny gruppbostad för personer med autism.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2012-12-11 § 174, Ny gruppbostad för personer med
Autism.
Skrivelse upprättad av förvaltningschef Lotta Hjoberg, Ny gruppbostad för personer med
autism.
Skrivelse upprättas av enhetschef Margareta Fahlström samt specialpedagog Laila Johansson
2012-12-03, Behovet av en ny gruppbostad, Vikten av en helhetssyn.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Förvaltningschef Lotta Hjoberg
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KS 2012/0372

Samarbetsavtal mellan Mariestads kommun och
NyföretagarCentrum Skaraborg för år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att teckna samarbetsavtal med NyföretagarCentrum Skaraborgs verksamhet för år 2013. Den totala kostnaden om 147 tkr finansieras genom avsatta medel för 2013 års näringslivssatsningar, verksamhet 13813.
Bakgrund

NyföretagarCentrum Skaraborg är en ideell förening som bedriver verksamhet i elva kommuner i Skaraborg. Föreningens uppdrag innefattar bl.a. rådgivning till personer som vill
starta företag samt att stimulera till att fler vågar starta företag.
Mariestads kommun har deltagit i samarbetet sedan 2008-01-01 och kommunens kostnad
uppgår till 147 tkr/år. Näringslivet i Mariestad avsätter motsvarande summa till verksamheten. För att kunna fortsätta utveckla nyföretagandet i Skaraborg önskar föreningen fortsatt
samarbete med de medverkande kommunerna och näringslivet i Skaraborg för år 2013.
Insatsen stödjer Mariestads kommuns näringslivsprogram om att få fler företag och utvecklad företagsamhet i vår kommun. NyföretagarCentrum Skaraborg har idag en bra fungerande verksamhet i de kommuner där de bedriver rådgivning för att stödja nyföretagande.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP), Marianne Kjellquist (S), Rune Skogsberg (C) samt Nils Farken (MP)
tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivsutvecklare Mats Widhage 2012-12-11, Samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Skaraborg och Mariestads kommun för år 2013 gällande sponsring.
Förslag till samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Skaraborg och Mariestads kommun
för perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.
Information om verksamheten i Skaraborg och Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
NyföretagarCentrum Skaraborg
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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KS 2012/0073

Gemensam organisation för att utveckla handeln i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun avsätter 200 tkr/år under
tre år för att delfinansiera en gemensam organisation för att utveckla handeln i Mariestad.
Arbetsutskottet vill betona att det är viktigt att den gemensamma organisationen påbörjar
sin verksamhet snarast.
Finansieringen för år 2013 sker genom kommunstyrelsens ombudgeterade medel från år
2012, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens ombudgetering från år 2012. Finansieringen för år 2014 och framåt ska inarbetas i kommunstyrelsens
budget.
Bakgrund

Hösten 2008 påbörjade dåvarande Svensk Handel i Mariestad (nuvarande Mariestad Handel) ett LEADER finansierat EU projekt ”Handelsplats Mariestad”. Målet med projektet
var att genomföra en analys av Mariestad som handelsstad, utarbeta en utvecklingsstrategi
samt fastställa en utvecklingsplan för Mariestads handel. Projektet är genomfört och återrapporterat.
En av flera viktiga slutsatser i utvecklingsplanen var att det måste etableras en samverkan
mellan de viktigaste aktörerna i kommunen för att kunna utveckla handeln i Mariestad.
Ärendet har varit uppe för politisk behandling under år 2012 och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-09-27 att ställa sig bakom förslaget att bilda en förening i samverkans med handelns aktörer i Mariestad. Vid mötet fick kommunchefen även i uppdrag att
utarbeta ett konkret förslag till hur arbetet ska organiseras och finansieras.
En arbetsgrupp med representanter från Mariestad Handel, Fastighetsägare och tjänstemän
från kommunens utvecklingsenhet har under hösten arbetat för att skapa en livskraftig samverkansorganisation för att gemensamt driva strategiska handelsutvecklingsfrågor. Inledningsvis har arbetet fokuserat på att bjuda in medlemmar från fastighetsägarna och handeln
till informationsmöten.
Arbetsgruppen har enats om följande tidplan för det fortsatta arbetet:
-

Arbetsgruppens målsättning är att ha en samverkansorganisation inom handeln med en
anställd resursperson i drift senast den 31 mars 2013.

-

Övervägande skäl talar för att den lämpligaste samarbetsformen inledningsvis är en
ekonomisk förening.

-

Arbetsgruppen målsättning är att ha livskraftig samverkansorganisation med en årlig basfinansiering om 1 000 tkr under projektperioden som beräknas pågå under minst tre år.
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-

Förslag till finansieringen av samverkansorganisationen är tänkt att ske genom att Mariestads kommun, Fastighetsägarna och Mariestad Handel under projektperioden stödjer verksamheten med 200 tkr/år. Övriga tänkta finansiärer är Leader Norra Skaraborg
Alfa stiftelsen samt enskilda företagsstöd.

Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av näringslivsutvecklare Mats Widhage 2012-11-22, Gemensam organisation för att utveckla handeln i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
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KS 2012/0369

Yttrande över samrådsförslag till Översiktsplan 2020 för Karlsborgs
kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande över samrådsförslaget till Översiktsplan 2020 för Karlsborgs kommun:
Mariestads kommun noterar att samrådsförslaget lyfter viktiga förutsättningar för den delregionala utvecklingen inom den nordöstra delen av Västra Götalands län. Mariestads kommun stödjer Karlsborgs kommuns ambition för en fortsatt utveckling av:
-

Väg 202 (Töreboda – Karlsborg) för utveckling av turism, kopplingen till Västra stambanan och pendlingstrafik. I detta ingår även utveckling av de redovisade förutsättningarna för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och bredband.

-

Besöksnäringsutvecklingen utmed Göta kanal med särskild uppmärksamhet kring
Forsvik och Karlsborgs tätort.

Bakgrund

Karlsborgs kommun har upprättat ett samrådsförslag till Översiktsplan med målåret 2020.
Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Mariestads kommun konstaterar att samrådsförslaget är genomarbetat och lättillgängligt
samt beskriver Karlsborgs kommuns ambition för en hållbar utveckling på ett bra sätt.
Mariestads kommun har avgränsat sina synpunkter till de som berör mellankommunal samverkan mellan Karlsborg och Mariestad.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-12-13, Förslag till yttrande
över samrådsförslag till Översiktsplan 2020 för Karlsborgs kommun.
Samrådsförslag, Översiktsplan 2020 för Karlsborgs kommun.
Se: http://www.karlsborg.se/sv/Start/Bygga-bo--miljo/Aktuellt-bygga-bo-och-miljo/Ny-oversiktsplan/
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Karlsborgs kommun)
(Länsstyrelsen Västra Götalands län)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
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KS 2011/0225

Medborgarförslag om förvaringsboxar i centrala Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att placera förvaringsboxar i
Mariestads centrum.
Bakgrund

Ingela Johansson har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska placeras förvaringsboxar,
för att t.ex. låsa in väskor, i Mariestads centrum. Medborgarförslaget har överlämnats till
utvecklingsenheten för beredning.
Utvecklingsenheten har kontaktat Svenska Reseterminaler AB (SRAB) som hyr väntsalen i
stationshuset i Mariestad för att höra om de är intresserade av att erbjuda denna tjänst för
sina kunder. SRAB hänvisade till SPEED SERVICES som tillhandahåller denna service på
många platser i Sverige.
Utvecklingsenheten har kontaktat SPEED SERVICES och påtalat behovet av deras tjänster
i Mariestad. Företaget framför att de är tveksamma till att göra denna investering i Mariestad
då kostnaden för en sektion om 12 elektroniska förvaringsboxar uppgår till ca 150 tkr, därutöver tillkommer service och underhåll av boxarna. Bolagets ställningstagande bygger på
erfarenheten att det är svårt att få investeringen lönsam i städer med ett liknande kundunderlag som Mariestad.
Utvecklingsenhetens bedömning är att investeringen och övriga kostnader för uppförandet
av förvaringsboxar ska täckas av intäkter från de personer som utnyttjar tjänsten i. Utvecklingsenheten föreslår att Mariestads kommun beslutar att avslå medborgarförslaget om att
inrätta förvaringsboxar i centrum med hänvisning till den information som SPEED
SERVICES har lämnat i ärendet.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Ingela Johansson om att det ska placeras förvaringsboxar, för att
t.ex. låsa in väskor, i Mariestads centrum.
Skrivelse upprättad av näringslivsutvecklare Mats Widhage 2012-12-07, Svar på medborgarförslag om förvaringsboxar i Centrala Mariestad.
Bild på förvaringsboxar som SPEED SERVICES erbjuder på marknaden.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ingela Johansson)
(Näringslivsutvecklare Mats Widhage)
Justerandes signatur
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KS 2012/0290

Medborgarförslag om sommaraktiviteter i Bertha Petterssons hus
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun äger inte frågan. Kommunen ser dock positivt på om det etablerar sig
en privat entreprenör, i enlighet med medborgarförslaget, i fastigheten.
Bakgrund

Ann-Charlotte Sjöblom-Carlsson har inkommit med ett medborgarförslag i vilket hon föreslår att kommunen ska ta initiativ till att det under sommartid ska anordnas servering och
försäljning av hantverk i Bertha Petterssons hus. Medborgarförslaget har överlämnats till
utvecklingsenheten för beredning.
Utvecklingsenheten har utgått från nedanstående punkter som ligger till grund för en samlad bedömning i ärendet:
Detaljplanens möjligheter i området
Utvecklingsenheten bedömer att det bör finnas möjligheter att bedriva både servering och
försäljning i huset sommartid. I ett tidigt stadium är det dock viktigt att fastighetsägaren/
hyresgäster blir involverad i processen då kommunen inte äger fastigheten.
Förslaget ur ett besöks- och kulturperspektiv
För besökare skulle fastigheten som ligger vid gamla torget ytterligare förstärka sin identitet
som en naturlig mötesplats och bidra till genomförandet av kommunens vision 2030.
Lokalens utformning för att bedriva servering
För att bedriva servering och annan liknande verksamhet är det viktigt att entreprenörerna
tidigt har en dialog med kommunens miljö- och byggnadsförvaltning så gällande regler för
livsmedelshantering följs.
Utvecklingsenheten samlade bedömning är att fastigheten har potential att utvecklas enligt
medborgarförslaget. Utvecklingsenheten har även tagit initiativ till att bjuda in en entreprenör till en fördjupad dialog med ABF Skaraborg som idag hyr lokaler i fastigheten.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Ann-Charlotte Sjöblom-Carlsson om att kommunen ska ta initiativ
till att det under sommartid ska anordnas servering och försäljning av hantverk i Bertha Petterssons hus.
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Skrivelse upprättad av näringslivsutvecklare Mats Widhage 2012-12-11, Svar på medborgarförslag om sommaraktiviteter i Bertha Petterssons Hus.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ann-Charlotte Sjöblom-Carlsson)
(Näringslivsutvecklare Mats Widhage)
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KS 2012/0114

Fastställande av drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fastställer drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2013.
Bakgrund

Mot bakgrund av förändringar i drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år
2013 har kommunstyrelsen att fastställa budgeten för år 2013.
Underlag för beslut

Drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2013.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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KS 2013/0002

Förslag till preliminära budgetramar för år 2014 samt plan för åren
2015 och 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om preliminära budgetramar för år 2014 samt plan för åren
2015 och 2016 i enlighet med majoritetspartiernas förslag.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Mariestadspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna) har upprättat förslag till preliminära budgetramar för år 2014 och plan för åren
2015 och 2016.
Underlag för beslut

Preliminära budgetramar för år 2014 samt plan för åren 2015 och 2016.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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Ksau § 12

KS 2011/0065

Detaljplan för Nolskogen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-12-20 redovisade planeringschef Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén utvecklingsenhetens prioriteringslista för planuppdrag.
Vid sammanträdet framfördes önskemål om en fördjupad diskussion om förutsättningarna
för det pågående arbetet med detaljplanen för Nolskogen.
Planeringschef Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén informerar om det
pågående detaljplanearbetet för Nolskogen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
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KS 2012/0326

Riktlinjer för prövning av etablering av större vindkraftsparker
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att kompletteras med
ytterligare konsekvensbeskrivningar av att införa en generell gräns i kommunen för ljudpåverkan från vindkraftverk på 35 db(A).
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Christer Dalvik (MAP) träder in som ordförande vid handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog i juni 2010 en Vindbruksplan, som ett s.k. tematiskt tillägg till
den kommunomfattande översiktsplanen. Planen anger kommunens inställning till planering av större vindkraftsetableringar. Med större etablering avses sammanhållande projekt
med två eller flera vindkraftsverk. Vindbruksplanen har varit ett bra underlag för marknaden i sitt planerings- och exploateringsarbete. Efter beslutet om vindbruksplan har kommunen beslutat om en LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) i form av ett tematiskt tillägg till den ovannämnda översiktsplanen.
Det har nu visat sig dessa två planer kan komma i konflikt med varandra. För närvarande finns
två sådana exempel.

För att Mariestads kommun generellt ska upplevas som en tydlig och smidig samarbetspart i
olika typer av utvecklingsarbeten och för att vindkraftsintressenterna inte ska åsamkas onödiga utredningskostnader finns ett starkt behov av att kommunen, så tidigt som möjligt, anger vilka planeringsförutsättningar som ska gälla. Kommunledningskontoret har mot den
bakgrunden föreslagit att kommunfullmäktige ska anta de riktlinjer som framgår av kommunstyrelsens nedan antecknade förslag till riktlinjer. Kommunledningskontoret har vidare
konstaterar att Vindbruksplanen behöver revideras.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för att utreda konsekvenserna av att införa en generell gräns i kommunen för ljudpåverkan
från vindkraftverk på 35 db(A).
I förslaget om att införa en lokal regel i Mariestads kommun om att ljudpåverkan från näraliggande vindkraftverk inte får överstiga 35 db(A) inom utpekade områden för Landsbygdsutveckling i strandnära (LIS) bygger på Naturvårdsverket rekommendationer om att strandområden med lågt bakgrundsljud inte bör överstiga 35 db(A).
Naturvårdsverket rekommenderar även att ljudpåverkan av vindkraftverk utomhus vid bostäder inte ska överstiga 40 db(A). Möjligheten att utreda och pröva en generell begränsning
och sänkning av rekommendationerna inom Mariestads kommun hanteras lämpligen i samband med en revidering av Vindbruksplanen i stort. Mot denna bakgrund föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera planen och i detta arbete pröva en lokal regel i enlighet med syftet med återremissen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 13 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-12-28, Riktlinjer för prövning av större vindkrafsetableringar.
Naturvårdsverket, Riktlinjer för ljud från vindkraft.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ombyggnad av Marieholmsskolan till förskola

Kommunchef Lars Arvidsson informerade om att Backgårdens bygg AB har gått i konkurs.
Företaget var totalentreprenör för ombyggnaden av Marieholmsskolan till förskola. Konkursförvaltaren har meddelat att han inte har för avsikt att fullfölja ombyggnaden som därmed saknar entreprenör.
Kommunchefen informerade om vilka alternativ som finns för att genomföra den fortsatta
ombyggnaden av Marieholmsskolan till förskola. Sannolikt kommer konkursen att innebära
att ombyggnaden förskjuts något samt eventuellt ökade kostnader för verksamheten.
______________________________________________________

Gymnasium Skaraborg

Kommunchef Lars Arvidsson informerade om att kommunchefsgruppen inom Skaraborgs
kommunalförbund har godkänt rapporten ”Gymnasium Skaraborg”.
______________________________________________________

Sammanslagning av AME

Johan Abrahamsson (M) informerade om möte med representanter för Töreboda den 27
december. Vid mötet diskuterades en eventuell sammanslagning av AME diskuterades. Med
vid mötet var bl.a. oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S) samt berörda tjänstemän.
Abrahamsson (M) informerade även från möte med representanter för Töreboda och Gullspång den 2 januari då samma ärende diskuterades.
______________________________________________________
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