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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 272

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Töreboda kommun, kommunfullmäktige. Beslut att bevilja ansvarsfrihet till enskilda
förstroendevalda för år 2013 års förvaltning avseende IT-nämnden, lönenämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden.
2. Töreboda kommun, kommunfullmäktige. Beslut att, för Töreboda kommuns del, avslå
miljö- och byggnadsnämndens framställan om att uppkommet underskott år 2013 ska
belasta 2014 års budget med hänvisning till gällande samverkansavtal.
3. Vänermuseet i Lidköping, Vänersamarbetet. Rapport från Fyrdagen den 9 april 2014 på
Vänermuseet.
4. Revisorerna i Töreboda kommun. Revisionsrapport Granskning av Lönehantering.
5. Sveriges Kommuner och Landsting. Cirkulär 14:17, Budgetförutsättningar för åren
2014-2017.
6. Hela Sverige ska leva. Utskick nr 2 år 2014, Tema: val 2014.
7. Länsstyrelsens Västra Götalands län. Rapport om mottagande och etablering av nyanlända i Västra Götaland 2014 – Resultatet av en enkätundersökning riktad till länets
kommuner.
8. Säkerhetssamordnare Johan Walfridsson. Skrivelse till MTG-kommunerna avseende
den aktuella hotbilden inför valen. SÄPO och polisen i Skaraborg bedömer att läget är
lugnt i Skaraborg.
9. Samåkning i kommunen. Information från Samåkning i kommunen. Verksamheten består av ett samåkningssystem för pendlare som bygger på en tioårig erfarenhet från Sveriges största samåkningstjänst.
10. Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg. Svar på kommunens skrivelse avseende avvecklingen av Rondenbussarna.
(KS 2014/46)
11. Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Skrivelse till kommunstyrelserna i
Götene, Lidköping och Mariestad, Modell för kommunernas medverkan att utveckla
Biosfärområdet.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 273

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Fastbit AB. Inbjudan till ägarseminarium om Fastbit AB den 23 maj 2014 i Skara.
2. VänerEnergi AB. Kallelse till ordinarie årsstämma den 13 maj 2014 i bolagets sammanträdeslokal på Strandvägen 22.
3. Göteborgs Stad, Trestad2. Inbjudan till ”Vill du veta mer om Spice? Kunskapskällar`ns
och Trestad2s förmiddag om Spice den 27 maj i Göteborg.
4. Länsstyrelsens Västra Götalands län, Skaraborgs kommunalförbund. Inbjudan till ”Dialog om flyktingmottagandet i Skaraborg” den 4 juni 2014 i Skövde.
5. Västtrafik AB. Inbjudan till dialogmöte inför trafikplan 2016-17 den 22 oktober 2014 i
Skövde.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 274

Dialog med kulturnämndens presidium
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra studiebesök vid de fastigheter/byggnader i kommunen som kan vara aktuella för att inrymma en kulturskola.
Studiebesöket ska genomföras den 30 maj kl.13.15, samling vid Mariaskolan.
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att välja ut lämpliga fastigheter/byggnader för
studiebesöket.
Bakgrund

Kulturnämnden beslutade 2014-04-01 att presidiet för nämnden skulle ta en dialog med
kommunstyrelsen för att finna en långsiktig finansiering för etableringen av en kulturskola i
Mariestad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-05-07 att bjuda in kulturnämndens presidium till arbetsutskottets sammanträde 2014-05-21.
Kulturchef Maria Henriksson informerade om förslag till utveckling av och verksamhet vid
kulturskolan på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturnämnden

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 275

KS 2014/236

Förslag på vinnare av Inspirationspriset 2014
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Roger Sjöberg med Vadsbogymnasiets estetiska program som vinnare av inspirationspriset 2014.
Motiveringen lyder:
Med ett engagemang utöver det vanliga uppmuntras och inspireras såväl den enskilda individen som kommunens invånare i stort att ta del av deras kreativitet och nytänkande när de
gestaltar Mariestads industrihistoria, ordnar spökvandring, tomteverkstad, barnaktiviteter och
mycket mer.
Såväl elever som lärare bidrar i hög grad, dagligen, till att inspirera kommunens, och även
andra kommuners och andra länders, ungdomar att våga vara nytänkande, utmana invanda
mönster och tänka och agera positivt. De är en oumbärlig tillgång till Mariestad, stadens
kulturliv och ungdomarnas välbefinnande.
Bakgrund

I samband med att Mariestad firade 425 års jubileum år 2008 delades Inspirationspriset ut
för första gången. Priset är ett led i arbetet med att stärka Mariestad som en ort för kreativitet och inspiration.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009 att Inspirationspriset ska delas ut årligen i
samband med nationaldagsfirandet den 6 juni samt att kommunstyrelsens arbetsutskott ska
utgöra jury för priset. Den sammanlagda prissumman uppgår till 5 000 kronor och finansieras med medel från kommunstyrelsen till förfogande.
Avsikten är att Inspirationspriset ska delas ut till en eller flera personer som har:
-

Bidragit till att stimulera kreativitet.

-

Vågat tänka nytt och utmanat invanda mönster.

-

Uppmuntrat och inspirerat till positiva och nyskapande tankar eller handlingar i Mariestad.

Invånarna i Mariestad har haft möjlighet att nominera till Inspirationspriset 2014. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har behandlat nomineringarna och enats om en föreslagen pristagare.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2014-05-08, Förslag på vinnare av Inspirationspriset 2014.
______________________________________________________

Expedieras till: Kommunikationschef Annika Björklund, Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 276

KS 2014/232

Organisation för framtidens AME
_______________________________________________________________________________________________________ __________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
2. Arbetsutskottet ställer sig bakom inriktningen i utredningen.
3. Arbetsutskottet beslutar att utredningen ska kompletteras med en ekonomisk redovisning samt en komplett beskrivning av organisationen i enlighet med vad som diskuterades på sammanträdet.
4. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att lämna en redogörelse över Kraftprojektet vid nästa sammanträde.
Bakgrund

I Mariestads kommun är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd. Arbetsmarknadsenheten
(AME) är organisatoriskt placerad inom sektor stöd och omsorg och har sin politiska ledning från kommunstyrelsen.
AME:s verksamhet täcker upp för det som saknas mellan andra myndigheters ansvar och
kommunens ansvar för medborgare utan sysselsättning. AME ska genom sitt arbete förbättra förutsättningarna för de arbetslösa i kommunen och därmed generera vinst för samhället som på sikt ska förbättra den ekonomiska grundstrukturen i kommunen.
Chef för sektor stöd och omsorg fick 2014-02-26 i uppdrag från kommunchefen att utreda
och organisera verksamheten inom arbetsmarkandsenheten.
Utredning har genomförts med hjälp av litteraturstudier, processkartläggning, studiebesök
på AME i Skövde, intervjuer med samarbetspartners, andra arbetsmarknadschefer samt anställda inom arbetsmarknadsenheten i Mariestad.
Utredningen har förslagit mål, syfte, organisation samverkan, metoder och innehåll för Mariestad kommuns arbetsmarknadsenhet. Utredningen har även föreslagit rutiner för dokumentation, gallring och intern kontroll.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2014-05-09, Framtidens AME.
Utredningen Framtidens AME, inklusive bilagor.
Protokoll från central samverkansgrupp 2014-05-09.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 277

KS 2014/92

Förslag till bildande av naturreservatet Minnesfjället i
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på en diskussion med berörda markägare.
Bakgrund

Länsstyreslen Västra Götalands län har remitterat förslag till beslut med föreskrifter och
avgränsning samt förslag till skötselplan för naturreservatet Minnesfjället i Mariestads
kommun.
Kommunstyreslens arbetsutskott behandlade frågan under år 2009 och var vid detta tillfälle
positivt till att ett statligt naturreservat ska bildas vid Minnesfjället. I beredningen inför förnyat ställningstagande föreslog utvecklingsenheten och miljö- och byggnadsförvaltningen att
kommunstyrelsen skulle tillstyrka reservatsbildningen. Bakgrunden till detta är dels att
bildandet av naturreservat vid Minnesfjället har stöd i kommunens översiktsplan, dels att
kommunen redan år 2009 yttrat sig positivt till reservatsbildning och att förutsättningarna
är, så vitt kan bedömas, de samma nu som då. Chefen för sektor samhällsbyggnad samt miljöinspektören bedömer att kommunen ska yttra sig över det allmänna intresset och inte de
enskilda.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-04-09 att återremittera ärendet för att förankras i respektive partigrupper.
Dialog med Länsstyrelsen Västra Götaland i samband med beslutad återremiss
Vid möte 2014-05-13 redovisade Länsstyrelsen att markförhandlingsprocess och övriga
överenskommelser med berörda markägare i princip är färdig. De flesta har varit klara sedan
flera år och flera markägare har framfört att reservatet blir bildat så snart som möjligt.
Länsstyrelsen bedömer att den föreslagna skötselplanen kommer att kunna följas då det redan finns kontrakterade djurhållare för bete av de värdefulla lövskogspartierna.
Underlag för beslutet

Länsstyreslen Västra Götalands län 2014-02-21, Förslag till bildande av naturreservatet
Minnesfjället i Mariestads kommun, inklusive skötselplan.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt miljöinspektör Håkan Magnusson 2014-05-13, Beredning av återremiss - Förslag till bildande av
naturreservatet Minnesfjället i Mariestads kommun
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-18 § 141, Förslag till
bildande av naturreservat vid Minnesfjället i Mariestads kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Miljöinspektör Håkan Magnusson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 8

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 278

KS 2014/208

Förslag till Vänerstipendiat 2014
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun nominerar föreningen Mariestads Fyrsällskap till Vänerstipendiat 2014.
Motivering:
Mariestads fyrsällskap har visat på det engagemang som fyrarna kring Vänern väcker hos
såväl privatpersoner som företag och föreningar. Genom omsorgsfull renovering av utvalda
fyrar har Mariestads fyrsällskap stärkt kunskapen kring Vänerns sjöfartshistoria och visat på
vikten av kulturvårdande arbete av dessa byggnadsverk. Föreningens insatser bidrar även till
att stärka den gemensamma identiteten hos invånarna runt Vänern och ger förutsättningar
för att kommande generationer ska få uppleva de vackra fyrar och deras konstruktioner som
karaktärsbildande inslag i kulturlandskapet kring Vänern. Fler föreningar kan, med Mariestads Fyrsällskap som förebild, utvecklas runt Vänern.
Bakgrund

I samband med att Karlstads 400-årsjubileum grundade kommunerna runt Vänern ”Jubileumsfond för Vänern”. Fondens syfte är bland annat att uppmärksamma och belöna gärningar som främjar kunskapen om Vänern. Avkastningen från fonden genererar underlag
för Vänerstipendiet och delas ut vid det årliga Vänertinget. År 2015 ska Mariestads kommun
stå värd för Vänerting.
Underlag för beslut

Skrivelse från Grästorps kommun 2014-04-25, Vänerstipendiet 2014.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2014-05-06, Vänerstipendiet 2014.
Mariestads Fysällskaps hemsida: www.mariestadsfyr.se
______________________________________________________

Expedieras till:
Grästorps kommun
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 279

KS 2013/0021

Motion om att avsätta delar av Leksbergs Backe till kommunalt
naturreservat
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att göra den del av Leksbergs backe
som kommunen äger till kommunalt naturreservat.
Motiveringen är att det inte finns några naturvärden som motiverar ett kommunalt naturreservat på den mark som kommunen äger.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en skötselplan
för det aktuella området.
Bakgrund

Företrädare för Socialdemokraterna i Mariestad har i en motion föreslagit att de delar av
Leksbergs Backe som idag ägs av Mariestads kommun ska avsättas som ett kommunalt naturreservat. Syftet är att bevara befintliga friluftsvärden och flitigt utnyttjas av Mariestads
invånare samt för att skydda naturområdet från exploatering.
I den fördjupade översiktsplanen över Mariestads tätort Området är området utpekat som
kultur och sport med fokus på rekreation och friluftsliv. Motionsspåret och mountainbikespåret som finns i Leksbergs Backe går genom fyra fastigheter där kommunen äger en av
fastigheterna. Den kommunägda skogsmarken står i skogsbruksplanen som Naturvård med
skötsel (NS) vilket innebär att ingen avverkning sker utan skötseln inriktas mot att bevara
och utveckla naturvärden.
Utifrån motionen har utvecklingsenheten utrett de grundläggande förutsättningarna för hur
ett kommunalt naturreservat kan bildas och avgränsas. I detta arbete har även utvecklingsenheten låtit Skogsstyrelsen göra en inventering av biologisk mångfald i området, även i
de delar av Leksbergs Backe som kommunen inte äger. I denna inventering hittades 277
arter inom organismgrupperna fåglar, mossor, svampar och kärlväxter. Utav dessa arter
finns sju rödlistade arter och åtta signalarter fördelade på både kommunens fastighet och
övriga fastigheter som finns inom Leksbergs Backe. Vid inventeringen hittades en stor
mängd av den rödlistade arten knärot med främsta utbredning norr och väster om kyrkogården på samfällighetens mark. Inventeringen visar på höga naturvärden i de delar som
kommunen inte äger vilket ger stöd till att hela området och inte enbart den kommunägda
delen skyddas genom ett kommunalt naturreservat.
Motionens syfte att skydda den del av Leksbergs Backe som kommunen äger från exploatering och bevara möjligheten till ett rikt friluftsliv anser utvecklingsenheten redan vara uppfyllt och vara tillräckligt starkt skyddat genom att området är utpekat i den fördjupade översiktsplanen som ett viktigt område för rekreation och friluftsliv samt att skogen sköts som
ett NS-område.
Justerandes signatur
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Ksau § 279 (forts.)
______________________________________________________

Då det i utredningen har framkommit att det finns höga naturvärden i de delar av Leksbegs
Backe som kommunen inte äger samt att motionsspåret och mountainbikespåret går genom
fastigheter som kommunen inte äger gör att det finns stöd för att bilda ett kommunalt naturreservat över hela Leksbergs Backe.
Enligt Länsstyrelsen finns det goda möjligheter att få statsbidrag om upp till 50 procent för
eventuella kostnader av markköp eller intrångsersättning till berörda fastighetsägare samt
värdeminskning på egen mark vid ett bildande av ett kommunalt naturreservat för hela
Leksbergs backe.
Underlag för beslut

Motion från företrädare för Socialdemokraterna om att de delar av Leksbergs Backe som
idag ägs av Mariestads kommun ska avsättas som ett kommunalt naturreservat.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, exploateringschef Erik Randén
samt exploateringsingenjör Andreas Thorstensson 2014-05-09, Gör del av Leksbergs Backe
Skogsstyrelsens rapport ”Leksbergs backe - Inventering av biologisk mångfald sommaren
2013”.
Karta över knärotens utbredning daterad 2014-05-09 samt karta över motionsspåret daterad
2014-03-14.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Gerd Larsson)
(Marianne Kjellquist)
(Marie Molin)
(Urban Ahlin)
(Ida Ekeroth)
(Leif Andersson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Exploateringschef Erik Randén)
(Exploateringsingenjör Andreas Thorstensson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 280

KS 2014/129

Köp av tomtmark inför framtida försäljning, del av Leksberg S:1
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingsenheten i uppdrag att köpa mark till bostadshus på ofri grund av Leksbergs samfällighetsförening för 150 000 kr. Kostnaden tas
tillfälligt från skogskontot och återförs efter försäljning.
Efter genomfört köp samt mark och fastighetsbildning får utvecklingsenheten i uppdrag att
sälja den nybildade fastigheten.
Bakgrund

Kommunen äger ett bostadshus som står på ofri grund på fastigheten Leksberg S:1. Inom
de närmaste åren kommer stora underhållskostnader på bland annat av murstocken och
dräneringen samt att värmekällan, som idag är olja, måste bytas. För närvarande finns ingen
hyresgäst till bostaden och för att lättare kunna sälja bostadshuset behöver en separat fastighet bildas.
Leksbergs samfällighetsförenings styrelse har framfört att de är villiga att sälja mark för att
avstycka en tomt kring det kommunägda bostadshuset. Skolmuseumet berörs inte av avstyckningen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, exploateringschef Erik Randén
samt exploateringsingenjör Andreas Thorstensson 2014-05-09, Köp av tomtmark, del av
Leksberg S:1 inför framtida försäljning.
Karta över tänkt avstyckning markerad med röd begränsningslinje.
Översiktskarta över aktuell fastighet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Exploateringsingenjör Andreas Thorstensson
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 12
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Ksau § 281

KS 2011/330

Yttrande över ansökan från Vasa Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av högst 12 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen inom Mariestads kommun (Dnr 551-12939-2013)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Vasa Vind AB (org.nr 556702-6835) har lämnat in ansökan om miljötillstånd hos Länsstyrelsen Västra Götalands län för att uppföra högst 12 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen
inom Mariestads kommun. Inför länsstyrelsens beslut har Mariestads kommun fått möjlighet att yttra sig över ansökan.
Kommunen, i detta fall kommunfullmäktige, ska ange om den tillstyrker eller avstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §. Tillstyrkan eller avstyrkan (vetoprövningen) ska omfatta
ansökan i sin helhet. Länsstyrelsen Västra Götalands län ansvarar för att tillse och besluta
om att gällande regler för etablering av vindkraft följs.
Kommunfullmäktige beslutade den 2013-01-28 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera gällande vindbruksplan. Kommunstyrelsen har under ärendets handläggning menat och
framfört att Vasa vinds vindkraftspark ska anpassas till den reviderade vindbruksplanen.
Det konateras även att Mariestads kommun, på kommunstyrelsens uppdrag, hämtat in yttrande från Götene kommun angående den tidigare inlämnade ansökan som avsåg högst 14
verk. Götene kommun avstyrker en etablering enligt ansökan.
Lokala regler i vindbruksplanen
Samrådsfasen för den reviderade vindbruksplanen har inletts om ett förslag där hänsyn visas för bostäder inom avståndet 900 meter. Samtliga yttranden från samrådet väntas vara
inkomna senast den 30 maj 2014.
Samrådsförslaget har kommunicerats med Vasa Vind AB som anpassat lokaliseringen av
vindkraftspark Västra Kinneskogen enligt planförslagets Område 1, mellan Björsäter och
Årnäs. Vasa Vind AB har i allt väsentligt genomfört ansökan enligt det reviderade vindbruksplanförslagets intentioner.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt projektledare för vindkraftplan Anders Hultén Olofsson 2014-05-11, Yttrande över ansökan från
Vasa Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av högst 12 vindkraftverk vid
Västra Kinneskogen inom Mariestads kommun (Dnr 551-12939-2013)
Länsstyrelsens Västra Götalands län, remiss, Uppmaning om tillstyrkan eller avstyrkan enligt
miljöbalken 16 kap 4§, 5 maj 2014.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 281 (forts.)
______________________________________________________

Reviderad Vindbruksplan 2014 Mariestads kommun, samrådshandling 2014-03-17
Länsstyrelsen Västra Götalands län, remiss, ”Prövning enligt miljöbalken”, 30 april 2013
Vasa Vind AB, Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av Västra
Kinneskogen vindkraftpark, Mariestads kommun, Västra Götalands län”, 12 april 2013
Kf § 4/2013 ”Riktlinjer för prövning av etablering av större vindkraftsparker”
Miljö- och byggnadsförvaltningen, ”Svar på kompletteringsremiss om Vasa Vinds AB:s tillståndsansökan, Västra Kinneskogen 2:1, Mariestads kommun, 22 maj 2013.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Länsstyrelsens Västra Götalands län)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Projektledare för vindkraftplan Anders Hultén Olofsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 282

KS 2011/91

Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplan för del av Sundsören 1:1 m.fl., Mariestads kommun, blir föremål för granskning enligt normalt planförfarande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Arbetsutskottets vice ordförande Christer Dalvik (MAP) träder in som ordförande vid behandlingen av ärendet.
Bakgrund

Den nya detaljplanens huvudsyfte är att förstärka utbyggnaden av turistverksamhet i Brygghusområdet/småbåtshamnen samt att skapa möjlighet till utbyggnad av ett nytt småhusområde.
Planområdet är ca 80 700 m2 och är beläget nordöst om Torsöbrons brofäste på fastlandet i
Mariestads norra kommundel. Huvudintressent i detaljplanen är markägaren till Sundsören
1:1, men planen berör även ytterligare privatägda fastigheter, Sundsören 1:9, 1:12, 1:15, 1:16,
1:17, 1:18 samt samfällighet inom Sundsören 1:14 som är kommunägd.
Planområdet finns redovisat i kommunens översiktsplan genom en fördjupning avseende
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). För norra Sundsören (LIS-område 5c) föreslår LIS-planen en förtätning med i första hand åretrunthus. För denna del skapar den nya
detaljplanen med föreslagna tomter och exploateringsgrad goda förutsättningar för
åretruntboende men den nya detaljplanen framhåller även att fritidsboende är möjligt om så
önskas, då detta främjar den övergripande utbyggnaden.
För Brygghuset/ småbåtshamnen (LIS-område 5b) föreslår den nya detaljplanen att den
outnyttjade byggrätten inom småbåtshamnen omfördelas till förmån för ytterligare två friluftsstugor samt prövar möjligheten till mindre utbyggnad av själva Brygghuset och ytterligare förtätning med fler stugor på höjden öster om befintligt villaområde. Den nya detaljplanen följer här LIS-planens inriktning men innebär i förhållande till den en utökad förtätning för att förbättra möjligheterna för besöksnäringen på platsen.
Strandskyddet som i samband med ny planering återinträder föreslås upphävas inom hela
planområdet förutom på allmän platsmark med markanvändningen ”Natur”, ”Park”, inom
öppna vattenområden samt på områden för småbåtshamn. Planen har varit ute på samråd
under sensommaren 2013 och har därefter justerats utifrån inkomna synpunkter, vilka redovisas i samrådsredogörelsen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2014-05-09, Detaljplan för Del av
Sundsören 1:1 m.fl.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 282 (forts.)
______________________________________________________

Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl. Planbeskrivning, Granskningshandling.
Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl. upprättad av utvecklingsenheten i september
2013, Samrådsredogörelse.
Plankarta med planbestämmelser, Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl.
Planillustration, Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 283

KS 2014/161

Beslut om granskning: Detaljplan för Löjan 18, Mariestads centralort
(Norra Skolan)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplan för Löjan 18, Mariestads centralort,
blir föremål för granskning enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-03-16 utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta
en ny detaljplan för Löjan 18. Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att Gymnastikbyggnaden samt aulan inom fastigheten
Löjan 18 kan iordningsställas för bostadsändamål.
Planområdet omfattar cirka 4 900 kvadratmeter och är beläget i den nordöstra delen av
Gamla Stan, vid Näset. Planen gränsar i väster till Kyrkogatan, i söder till Domkyrkan och i
norr och öster till den gamla bygatan som numera utgör asfalterad bilgata kombinerad med
gång- och cykelväg. All mark inom planområdet ägs av Brf Gamla Läroverket. Föreslagna
åtgärder förutsätter att stor hänsyn tas till befintliga kulturvärden.
Planförslaget har samråtts mellan 9 april och 9 maj 2014. Handlingarna har reviderats utifrån inkomna synpunkter, som sammanfattas i samrådsredogörelsen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2014-05-09, Beslut om granskning: Detaljplan för Löjan 18, Norra Skolan, Mariestads centralort.
Detaljplan för Löjan 18, Gamla stan, Mariestads centralort, Planbeskrivning, Granskningshandling.
Detaljplan för Löjan 18, Gamla stan, Mariestads centralort, Samrådsredogörelse.
Plankarta med planbestämmelser, Detaljplan för Löjan 18, Gamla stan, Mariestads centralort.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 284

KS 2014/84

Beslut om granskning: Detaljplan för Galeasen 1 och 3,
Mariestads centralort
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplan för Galeasen 1 och 3, Mariestads
centralort, blir föremål för granskning enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-03-12 utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta
en ny detaljplan för Galeasen 1 och 3. Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt
reglerna i PBL 2010:900.
Syftet med detaljplanen är att justera de befintliga byggrätterna till att rymma två likadana
byggrätter som möjliggör fem våningar plus en indragen våning. Planområdet omfattar cirka
4 900 kvadratmeter och är beläget väster om Mariestad centrum, vid Ekudden. Planen gränsar i väster till villabebyggelse, i söder till Skutvägen samt Mariehus befintliga flerbostadshus. I öst gränsar planområdet mot hamnområdet i Tidans mynning och i norr mot Timmermansgränd och flerbostadshusen Sjöporten. All mark ägs av Mariehus.
Föreslagen bebyggelse rymmer två smalhus med strax över 20 lägenheter i respektive hus.
Enligt underliggande detaljplan tillåts fem våningar plus en indragen takvåning inom den
norra byggrätten och fem våningar inom den södra byggrätten Detta justeras och båda
byggrätter får samma bestämmelser - fem våningar plus en indragen takvåning. Byggrätten i
den norra fastigheten justeras genom att bestämmelsen som medger att balkonger uppförs i
mindre utsträckning på ett prickat område tas bort till hälften och andra halvan omvandlas
till en vanlig byggrätt. På så vis får byggrätterna samma bredd (19 meter). Den norra byggrätten minskas något i djupledd vilket öppnar upp för byggnader norrut.
Enligt underliggande detaljplan är det även möjligt att bygga igen byggrätterna med en garage/förrådlänga. Siktstråket från bakomliggande hus öppnas nu upp genom att byggrätter
för garage och förråd minskas ned avsevärt i planförslaget vilket skapar bättre utsikt mot
Gamla stan och domkyrkan.
Planförslaget har samråtts mellan 9 april och 9 maj 2014. Handlingarna har reviderats utifrån inkomna synpunkter, som sammanfattas i samrådsredogörelsen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2014-05-09, Beslut om granskning: Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Mariestads centralort.
Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Mariestads centralort, Planbeskrivning, Granskningshandling.
Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Mariestads centralort, Granskningsutlåtande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 284 (forts.)
______________________________________________________

Plankarta med planbestämmelser, Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Mariestads centralort.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 285

KS 2014/233

Beslut om planuppdrag med anledning a ny grundskola på Hertigen
1 och del av Gärdet 4:1, Mariestad centralort
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om planuppdrag för ny detaljplan för en 2parallellig f-6 grundskola med fullstor idrottshall på Hertigen 1 och del av Gärdet 4:1.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige vid sammanträdet 2014-05-26
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Bakgrund

Idag finns fyra 1-parallelliga grundskolor i Västra upptagningsområdet. Lokalerna är av olika
karaktär och har olika behov av renovering. För att göra en analys av skolläget i västra Mariestad beslutade barn- och utbildningsnämnden 2013-09-04 att genomföra en förstudie av
skollokalerna i detta område. Den kom att visa att flera av f-6skolorna saknar funktionella
lokaler och specialsalar med ämnesanpassad utrustning. Likaså visade förstudien att det
finns behov att skapa flexibla lokaler.
En utredning gjordes kring olika alternativ. Förstudien visade att fördelarna med en 2parallellig skola överväger och att man rekommenderar att i västra Mariestad ta ett helhetsgrepp som innebär nybyggnation av två stycken 2-parallelliga skolor som ersätter samtliga
fyra nuvarande f-6skolor i området. I anslutning till de båda skolorna läggs även fullstora
idrottshallar med planmåtten 20 x 40 m.
Detta beslut om planuppdrag gäller den ena av de två föreslagna f-6 skolorna, där Hertigen
förskola rivs för att ge plats till en ny 2-parallellig skola.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2014-05-12. Beslut om planuppdrag: Ny grundskola på Hertigen 1 och del av Gärdet 4:1, Mariestads centralort.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 286

KS 2014/234

Beslut om planuppdrag med anledning av ny grundskola på Termiten
1 och del av Marieholm 10:1, Mariestad centralort
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om planuppdrag för ny detaljplan för en 2parallellig f-6 grundskola med fullstor idrottshall på Termiten 1 och del av Marieholm 10:1,
här kallat Lockerud.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige vid sammanträdet 2014-05-26
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Bakgrund

Idag finns fyra 1-parallelliga grundskolor i Västra upptagningsområdet. Lokalerna är av olika
karaktär och har olika behov av renovering. För att göra en analys av skolläget i västra Mariestad beslutade Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-04 att genomföra en förstudie för
skollokalerna i detta område. Den kom att visa att flera av f-6skolorna saknar funktionella
lokaler och specialsalar med ämnesanpassad utrustning. Likaså visade förstudien att det
finns behov att skapa flexibla lokaler.
En utredning gjordes kring olika alternativ. Förstudien visade att fördelarna med en 2parallellig skola överväger och att man rekommenderar att i västra Mariestad ta ett helhetsgrepp som innebär nybyggnation av två stycken 2-parallelliga skolor som ersätter samtliga
fyra nuvarande f-6skolor i området. I anslutning till de båda skolorna läggs även fullstora
idrottshallar med planmåtten 20 x 40 m.
Detta beslut om planuppdrag gäller den ena av de två föreslagna f-6 skolorna, där en ny 2parallellig skola byggs på Lockerud.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2014-05-12. Beslut om planuppdrag, Ny grundskola på Termiten 1 och del av Marieholm 10:1, Mariestad centralort.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 287

KS 2014/155

Revidering av samarbetsavtal om gemensam säkerhetssamordning
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner upprättade år 2005 ett avtal om gemensam
säkerhetssamordning. Säkerhetssamordnaren har upprättat ett förslag till revidering av detta
avtal.
Den stora förändringen i avtalet är förslaget att samla säkerhetssamordnarnas hela budget i
Gullspångs kommun. Det innebär att Gullspångs kommun administrerar, förvaltar, budgeterar, bokför och redovisar vad statsbidraget använts till.
I samband med att Länsstyrelsen kontrollerade kommunernas säkerhetsarbete påtalades att
kommunerna använder statsbidraget, som är avsett för krisberedskap, till sysslor som inte är
förenliga med överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner. Men utgångspunkt från det har kommunchefsgruppen beslutat att skjuta till pengar motsvarande 25 procent av personalkostnaderna.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Johan Walfridson 2014-04-02, Revidering av
samarbetsavtal om gemensam säkerhetssamordning.
Förslag till samarbetsavtal om säkerhetssamordnare mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Budget 2014 Säkerhetssamordnare Mariestad, Töreboda och Gullspång.
______________________________________________________

Expedieras till:
Töreboda Kommun
Gullspångs kommun
Säkerhetssamordnare Johan Walfridson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 288

KS 2014/167

Revisionsrapport avseende Mariestads kommuns finansförvaltning
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upprätta förslag till ny finanspolicy.
Förslaget ska behandlas av kommunstyrelsen senast i november 2014.
Bakgrund

Mariestads kommuns revisorer har granskat kommunens finansförvaltning. Syftet med
granskningen var att besvara om styrdokumenten är ändamålsenligt utformade med avseende på avkastningskrav och riskexponering, om styrdokumenten efterlevs, om den interna
kontrollen avseende administration kring medelsförvaltningen är tillräcklig samt om reglerna
för koncernkontot efterlevs.
Revisorerna konstaterar att efterlevnaden av finanspolicyn är god men att dokumentet behöver uppdateras och förtydligas. Revisorerna konstaterar att medelsförvaltningen är enkel
och försiktig samt att de finansiella riskerna är låga. Detta är i god överensstämmelse med
kommunallagens 8 kap, § 2 om att medel ska förvaltas ”på sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses”.
Den interna kontrollen bedöms också som god. Däremot efterlevs inte reglerna för koncernkontot fullt ut vilket kommunstyrelsens arbetsutskott redan har tagit upp med ledningen för Mariehus under 2014. Förslagsvis kan förvaltningen se över dessa regler i samband
med framtagandet av den nya finanspolicyn.
Ekonomichefen instämmer i att finanspolicyn behöver uppdateras, att ansvar behöver förtydligas samt att policyn bör uppdateras utifrån det som förändrats inom området samt revisorernas synpunkter.
Ekonomichefen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta upprätta
förslag till ny finanspolicy samt att förslaget ska behandlas av kommunstyrelsen senast i november 2014.
Underlag för beslut

KPMG, Revisionsrapport avseende Mariestads kommuns finansförvaltning, inklusive
missivbrev.
Skrivelse upprättad av sektorchef/ekonomichef Maria Vaziri 2014-03-19, Remissvar. Revisionsrapport avseende Mariestads kommuns finansförvaltning.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Mariestads kommuns revisorer)
(Sektorchef/ekonomichef Maria Vaziri)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 289

KS 2014/35

Budgetramar för år 2015 samt flerårsplan 2016-2017
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för år 2015 samt
flerårsplan för åren 2016-2017 i enlighet med majoritetspartiernas förslag.
2. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder, med totalt 40 miljoner kronor.
3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige
(§ 226/13).
4. Skattesatsen fastställs senast i november månad
5. Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige (§ 226/13).
6. Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig taxering
samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutas av riksdagen, i
den antagna driftbudgeten för Mariestad under 2015 och flerårsplan 2016-2017.
Investeringsmedel och driftmedel för utbyggnad av skolstrukturen i västra området kommer
att behandlas i särskild ordning.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Mariestadspartiet) har upprättat förslag till budgetramar för år 2015 med flerårsplan 2016-2017
samt förslag till investeringsramar för år 2015 samt flerårsplan 2016-2017.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M), Christer Dalvik (MAP) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker majoritetspartiernas förslag till budgetramar för år 2015 med flerårsplan 2016-2017 samt förslag
till investeringsramar för år 2015 samt flerårsplan 2016-2017.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp majoritetspartiernas förslag till budgetramar
för år 2015 med flerårsplan 2016-2017 samt förslag till investeringsramar för år 2015 samt
flerårsplan 2016-2017 för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Mariestadspartiet) förslag till budgetramar för år 2015 samt flerårsplan 2016-2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21
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Ksau § 289
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 290

KS 2013/385

Måldokument Utbildning Skaraborg samt Samverkansavtal för
gymnasieutbildningarna i Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta Måldokument Utbildning Skaraborg samt Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg.
Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av skol- och
utbildningschefer och kommunchefer arbetat fram ett måldokument benämnt Måldokument Utbildning Skaraborg. Dokumentet innefattar samtliga skolformer och syftet är att
arbeta i ett skaraborgsperspektiv för att uppnå tre definierade mål för utbildning i Skaraborg. Måldokumentets tre mål är stärkt tillväxt och kompetensförsörjning, höjd utbildningsnivå och
ökad kvalitet.
Samverkansavtalet för gymnasieutbildningarna i Skaraborg kommer att ersätta nuvarande
Gymnasium Skaraborgs avtal och ska även det antas och undertecknas av medlemskommunerna. I vilken instans avgör respektive kommun.
Dokumentet har varit ute på remiss under hösten 2013 i medlemskommunerna. Styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund beslutade 2014-03-07 att rekommendera kommunerna att anta de
båda dokumenten. Kommunens beslut ska vara kommunalförbundet tillhanda senast den 30
juni 2014.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-04-23 att i sitt remissvar till kommunledningskontoret rekommendera att Mariestads kommun antar Måldokument – Utbildning Skaraborg.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 § 62, Remiss: Måldokument – Utbildning Skaraborg.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Katarina Lindberg samt handläggare Lars
Stäring 2014-04-15, Remiss Måldokument Utbildning Skaraborg och Samverkansavtal för
gymnasieutbildningarna i Skaraborg.
Protokollsutdrag från styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund 2014-03-07.
Måldokument Utbildning Skaraborg och Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Skaraborgs kommunalförbund)
(Barn- och utbildningsnämnden)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 291

KS 2014/215

Fråga om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten
Östra Skaraborg år 2013
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten
Östra Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Marianne Kjellquist (S) samt Christer Dalvik (MAP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för år
2013. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar även för
att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer sammantaget att direktionen, i allt väsentligt, har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer måluppfyllelsen som god avseende såväl
ekonomi som verksamhet. Det ekonomiska resultatet innebär att verksamheten gått med
underskott. Underskottet är dock mindre än budgeterat.
Revisorerna inom kommunalförbundet tillstyrker att direktionen och direktionens enskilda
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Underlag för beslut

Årsredovisning 2013 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, inklusive revisionsberättelse
och granskningsutlåtande.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 292

KS 2014/137

Yttrande över Socialdepartementets delbetänkande Boende utanför
det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Socialstyrelsens delbetänkande Boende utanför
det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga i enlighet med upprättat förslag.
Bakgrund

Regeringen beslutade år 2012 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Som ett tilläggsdirektiv har
utredningen dessutom fått uppdraget att se över placeringsalternativ för barn och unga enlig
socialtjänstlagen (SoL) och LVU. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig
över delbetänkandet.
Utredningen förslår en rad förändringar, bl.a. kommer olika begrepp att få en tydligare definition och avgränsning som även förankras i lagstiftningen, dessutom finns förslag på ytterligare placeringsformer. Idag finns endast hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem, förslaget innebär att det även ska finnas s.k. Stödboende för unga från 16 år samt behandlingsverksamhet med familjeboende.
Vidare föreslår utredningen ökade krav på utredningar, uppföljningar och dokumentation.
Det är värt att beakta att förslagen, som är positiva och ytterligare stärker barnrättssäkerheten, kommer att innebära ett ökat ansvar för kommunerna och därmed ytterligare arbetsuppgifter för socialtjänsten.
Avdelningschefen för individ och familjeomsorgen samt enhetschefen för vuxenenheten
har upprättat ett förslag till yttrande över remissen.
Underlag för beslut

Socialdepartementet, delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer
för barn och unga (SOU 2014:3). Dokumentet finns tillgängligt på kommunkansliet.
Skrivelse upprättad av Anette Karlsson, avdelningschef IFO, 2014-05-05, Svar på remiss
från regeringskansliet SOU 2014:3, Dnr: KS 2014/137.
Förslag till yttrande upprättat av avdelningschefen för individ och familjeomsorgen Anette
Karlsson samt enhetschefen för vuxenenheten Ingela Skarin 2014-05-05, Remissvar ”Delbetänkande Boende utanför det egna hemmet, placeringsformer för barn och unga SOU 2014:3.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Socialdepartementet)
(Avdelningschefen individ och familjeomsorgen Anette Karlsson, Enhetschefen vuxenenheten Ingela Skarin)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 293

KS 2014/235

Reviderat samverkansavtal för den MTG- gemensamma miljö- och
byggnadsnämnden
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet med anledning av beslutet i kommunfullmäktige i Töreboda kommun.
Gemensamma taxor är en förutsättning för samverkansavtalet alternativt att ”Eventuella
differenser avseende belopp regleras separat via kommunbidrag”.
Bakgrund

MTG-styrgrupp gav 2013-03-27 kommuncheferna i uppdrag att genomföra en översyn av
samverkansavtalet för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Kommunchefen i Mariestads kommun lämnade vid styrgruppens sammanträde 2013-09-10
en redogörelse i ärendet. De paragrafer i avtalet som var aktuella att ändras var; 9 § Ekonomi och bidrag till nämndens verksamhet, 10 § Taxor, 12 § Antal ledamöter och ersättare i
nämnden samt 2 § Ändamål och verksamhet.
Vid styrgruppens sammanträde 2013-11-01 redovisade kommunchefen i Mariestad, Lars
Arvidsson ett förslag till reviderat samverkansavtal. Förslaget innebär att samverkansavtalet
revideras på följande punkter:
-

Möjligheten att ombudgetera medel tas bort

-

En avgift på mellanskillnaden införs om inte samtliga MTG-kommuner beslutar om
samma taxa

-

Ersättning till de förtroendevalda betalas av den kommun som valt dem

Styrgruppen beslutade att föreslå komunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att godkänna förslaget till reviderat samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Styrgruppen rekommenderade att ett arbetsutskott inrättas i miljö- och byggnadsnämnden
och uppdrar åt värdkommunen, Mariestad att lämna förslag på hur detta genomförs.
Styrgruppen gav även kommunchef Lars Arvidsson i uppdrag att fortsätta uppdraget med
att ta fram förslag på en bilaga till samverkansavtalet som visar vad som ingår i kommunbidraget.
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslutade 2014-02-24 att godkänna upprättat
förslag till reviderat samverkansavtal för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden
med undantag av tillägget till 10 § Taxor, ”Eventuella differenser avseende belopp regleras
separat via kommunbidrag”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 293 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Förslag till samverkansavtal för gemensam Miljö- och byggnadsnämnd, Mariestad, Töreboda och Gullspång.
______________________________________________________

Expedieras till:
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 294

KS 2014/237

Mariestads kommuns miljöstipendiat 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Vadsbo Biogas AB till 2013 års miljöstipendiat.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1992-11-17 att inrätta ett miljövårdsstipendium för Mariestads kommun. Stipendiet är på 3 000 kronor och ska årligen delas ut årligen. Kraven på
den som ska få stipendiet är att man utfört betydande insatser i det lokala miljö- och naturvårdsarbetet eller verkat för en god hushållning med naturresurser i kommunen. Stipendiet
för år 2013 är tänkt att delas ut den 6 juni 2014
Det är Miljö- och byggnadsnämndens uppgift att till kommunstyrelsen i Mariestad föreslå
en kandidat. Nämnden beslutade 2014-05-08 att ge förvaltningschefen i uppdrag att förslå
en kandidat till kommunstyrelsen i Mariestads kommun.
Miljö- och byggnadschefen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott utser Vadsbo Biogas AB till 2013 års miljöstipendiat.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 31

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 295

KS 2014/4

Finansieringsplan bryggdäck utmed Norra Kajen vid kvarteret Bojen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag på finansiering.
Bakgrund

Under år 2013 har arbetet med en utbyggnad av kvarteret Bojen pågått. Ett förfrågningsunderlag för ett fem meter brett bryggdäck har tagits fram. Pris för alternativt utförande av
bryggdäck i lärk samt pris för komplettering med en ny flytbrygga har inhämtats. Projektets
beräknas kosta 3 329 tkr.
Kommunchefen har i uppdrag att redovisa en finansieringsplan. Tekniska nämnden finansierar investeringsbehovet genom medel avsatt för projekt 1005 Exploatering Sjöstaden Tk.
Projektet har avsatta medel, inklusive ombudgeteringar, om totalt 3 402 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson 2014-05-07, Finansieringsplan bryggdäck utmed Norra Kajen vid kvarteret Bojen.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska förvaltningen)
(Chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 32

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 296

KS 2014/102

Finansieringsplan för investeringsbehov vid f.d. Marieholmsskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag på finansiering.
Bakgrund

Inom ramen för samlokalisering av barn- och utbildningsförvaltningens elevhälsa, individoch familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet samt familjebehandlingen till f.d. Marieholmsskolans tomma lokaler finns ett investeringsbehov för lokalanpassning om 3 300 tkr.
Kommunchefen har i uppdrag att redovisa en finansieringsplan. Tekniska nämnden finansierar investeringsbehovet genom omfördelning av följande projekt:
-

Projekt 2439 Kronoparkskolan, upprustning 1 800 tkr.
Projekt 2505 Skolfastigheter 1 000 tkr.
Projekt 2506 Fritidsfastigheter 300 tkr.
Projekt 2508 fastighetsunderhåll 200 tkr.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson 2014-05-07, Finansieringsplan investeringsbehov f.d. Marieholmsskolan.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson)
(Tekniska nämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 33

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 297

Arbetsutskottets uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Avtal med Båtalliansen

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
samarbetsavtal med Mariestads kommuns Båtallians.
______________________________________________________

Permanenta försäljningsställen i hamnen

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tydliggöra förutsättningarna för en permanent lösning av försäljningsställen på hamnplan.
______________________________________________________

Upphandling Katthavet

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att ta fram ett underlag för
en samlad upphandling av ansökan för vattenverksamhet samt åtgärder för att minska
skyddsavståndet vid reningsverket och detaljplaneläggning avseende Katthavet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 34

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 298

Information från kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Riktat fastighetsunderhåll

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om förutsättningarna för tidigare beslut om riktat
fastighetsunderhåll. Ärendet återkommer vid arbetsutskottets nästa sammanträde.
______________________________________________________

Eventuellt tillägg till kommunens varumärke – Vänerns Pärla

Kommunchef Lars Arvidsson återapporterar tidigare uppdrag att klarlägga om ”Vänerns
Pärla” är märkesskyddat samt förutsättningarna för att införa ”Vänerns Pärla” som en del
av kommunens varumärke.
______________________________________________________

Kommunens svarsfunktion

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om tidigare uppdrag att införa en gemensam
svarsfunktion för samtliga tre MTG-kommuner.
Då det nu är osäkert om Töreboda och Gullspång är intresserade av en gemensam funktion
informerade kommunchefen att han arbetade vidare med uppdraget att överföra svarsfunktionen i Mariestads kommun till VänerEnergi AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom den nya inriktningen på kommunchefens
uppdrag.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-21

Sida 35

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 299

Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kreativa kraftfält

Marianne Kjellquist (S) informerade från kulturevenemanget ”Kreativa kraftfält” den 15 maj
i Skövde
______________________________________________________

Rundtur med LRF – Gröna näringar

Johan Abrahamsson (M) informerade från rundtur med LRF ”Gröna näringar” den 20 maj.
Samtliga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott deltog vid rundturen.
______________________________________________________

Utbildning Förenkla Förbättra

Johan Abrahamsson (M) informerade från utbildningen ”Förenkla Förbättra” som genomfördes den 12 maj.
______________________________________________________

Möte med myggföreningen vid sjön Östen

Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med myggföreningen vid sjön Östen den 6
maj i Odensåker.
______________________________________________________

Varumärkesutbildning

Johan Abrahamsson (M) informerade från varumärkesutbildningen den 6 maj. Christer
Dalvik (MAP) samt Marianne Kjellquist (S) deltog vid utbildningen.
______________________________________________________

Folkhälsokonferens

Johan Abrahamsson (M) informerade från Folkhälsokonferens den 9 maj i Regionens Hus i
Mariestad. Christer Dalvik (MAP) samt Marianne Kjellquist (S) deltog vid konferensen.
______________________________________________________

Ministerbesök

Johan Abrahamsson (M) informerade från besök av kommunministern den 9 maj.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-05-21

Anslagsdatum

2014-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-06-18
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

