Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutande organ

Plats och tid

Sida 0

Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 -16.15
Sammanträdet ajournerades 12.05–13.15

Beslutande

Övriga deltagande

Johan Abrahamsson
Rune Skogsberg
Marianne Kjellquist
Ida Ekeroth
Henrik Karlsson

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

Lars Arvidsson
Maria Vaziri
Lars Bergqvist
Tina Karling Hellsvik
Erik Randén
Tomas Ekström
Mats Widhage
Ramona Nilsson
Dennis Roskvist
Per Larsson
Annika Kjellkvist
Jonas Eriksson
Hanna Lamberg
Johan Walfridson
Ola Blomberg

Utses att justera

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

Ordförande
1: e vice ordförande, deltog ej § 103
2: e vice ordförande, deltog ej § 96
Ledamot, deltog ej § 96
Ledamot, deltog ej § 114
Kommunchef
Chef sektor ledning §§ 89-92
Redovisningschef §§ 89-90
Stadsplanechef §§ 93-99
Exploateringschef § 103
Fritidschef § 104
Näringslivschef § 116
Näringslivsutvecklare § 116
VD Compass mässor, del av § 116
Arenachef Novab Arena, del av § 116
Avfallschef, del av § 116
Ekonomienhetschef §§ 105-107
Gatuingenjör § 108
Säkerhetssamordnare § 109
Sekreterare

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

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

87-116

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

Johan Abrahamsson
Justerande

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

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-11

Sida 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Tidskrift, Hela Sverige ska leva nr 1/2015.
2. Västra Götalandregionen, Patientnämndernas kansli. Svar på skrivelse avseende lokalisering av administrativ personal. (KS 2015/44)
3. Mötesarena Östen. Protokoll fört vid träff inom Mötesarena Östen den 4 februari
2015.
4. Sveriges Kommuner och Landsting. Skrift, Förtätning av städer – trender och utmaningar.
5. Oppositionsråd Marianne Kjellquist. Rapport från seminarium om nationella minoriteter den 13 februari 2015 i Örebro.
6. Skrivelse från Svenska stadsnätsföreningen om erbjudande inom utbyggnation av fiberbredband.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Naturum Hornborgarsjön. Inbjudan till den stora
invigningsdagen vid Hornborgarsjön den 21 mars 2015.
2. Kommuninvest. Inbjudan till årsstämma den 16 april 2015 i Stockholm.
3. Sveriges Kommuner och Landsting, Folkbildningsförbundet. Inbjudan till konferensen
”Arena för utvecklad dialog mellan kommuner och studieförbund den 12 juni 2015 i
Göteborg.
4. Vänerns vattenvårdsförbund. Inbjudan till årsmöte den 26 mars 2015 i Kristinehamn.
5. Trafikverket och SKL. Inbjudan till Cykelkonferens 2015 – den nationella mötesplatsen
för cykel, den 5-6 maj 2015 i Karlstad.
6. Gästhamnar i Vänern ek. förening. Inbjudan till årsmöte den 24 mars 2015 i stadshuset,
Mariestad.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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KS 2015/112

Information om strategiska inköp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

I samband med budgetarbetet inför år 2015 finns som bilaga resursbudgetmodell 2.0 för
Mariestads kommun. Som en del i bilagan ingår strategiska inköp för att förändra kommunens sätt att arbeta med och genomföra inköp samt arbetet med entreprenad och upphandlingar. Att förändra arbetssätt innebär att, som ett första steg, uppdatera sig kring nu gällande rutiner och regler.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-02-19, Information kring strategiska inköp.
Resursbudgetmodell 2.0 Mariestads kommun november 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
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Ksau § 90

KS 2015/114

Årsredovisning för år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2014 för Mariestads kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att år 2014 använda 4 168 tkr av tidigare reserverade medel i resultatutjämningsreserven (RUR).
Bakgrund

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys
samt sammanställd redovisning med kommunal verksamhet i annan juridisk form.
Redovisningsenheten har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads kommun år
2014.
Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om årsredovisningen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-02-19, Årsredovisning 2014.
Årsredovisning 2014 för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Lars Bergqvist)
(Maria Vaziri)
(Kommunrevisionen)
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KS 2013/437

Begäran om medel för projekt skolområde väster
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela tekniska nämnden 280 mnkr i investeringsmedel för projekt skolområde väster. Beloppen fördelas med 35 mnkr år 2015, 175 mnkr
år 2016 samt 70 mnkr år 2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela utbildningsnämnden ramtillskott för tillkommande internhyreskostnader inklusive kapitalkostnader från och med år 2017 och
framåt. Beloppen läggs in i budget år 2016 samt i plan åren 2017 och 2018.
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att ta fram ett externt
hyresavtal för fritidsgården.
2. Arbetsutskottet ger ekonomichefen i uppdrag att fördela investeringsbeloppet på respektive nämnd och enligt tidplan.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har tagit ett inriktningsbeslut i maj 2014 mot en framtida skolstruktur i
det västra skolområdet i Mariestad i enlighet med förstudiens rekommendation. I beslutet
framgår att målet är att de båda skolorna ska byggas samtidigt. Detta för att det inte ska
uppstå fler störande moment än nödvändigt i elevernas pedagogiska miljö.
Projekteringen ska innefatta att bygga full storlek på idrottshallarna, mått 40 x 20 meter.
Dessutom beslutade kommunfullmäktige att påbörja projektering för en ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola. Kommunchefen fick i uppdrag att upprätta en finansieringsplan för att genomföra en skolstrukturförändring i enlighet med barn-och utbildningsnämndens förslag.
Kalkylförutsättningar:
Grunden för kalkylen är skolans och förskolans behov. Samtliga kostnader inom skolans
område är inkluderade. Kostnader för infrastruktur, parkeringsplatser m.m. utanför tomtmark ingår inte i kalkylen. Kostnader för evakuering av barnen i Hertigens förskola under
byggtiden är inte heller inkluderade.
Målbilden är att de två skolorna står färdigställda i maj 2017. Total projektkostnad ska hållas
men den interna fördelningen mellan projektpengarna för skolorna kan skilja sig lite. Hertigen har till exempel en annan markförutsättning som måste beaktas. Vår schablon på 25
tkr/m2 är baserad på ett kalkylverktyg och noga avstämd med bl.a. Skövde kommun som
använder samma nivå inför tidiga politiska beslut.
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Omfattning av ombyggnaden av Flitiga Lisa till förskola är inte fastställd. Den upptagna
projektkostnaden baseras på tidigare utförda ombyggnader (Kompassen, Österåsen). En
förstudie för att fastställa omfattning samt för att säkerställa befintliga värden utförs under
februari-mars 2015.
Beträffande fritidsgården så finns flera alternativ. Styrgruppen anser att det är väsentligt att
det även fortsättningsvis finns en fritidsgård i Lockerudsområdet men förordar alternativet
med extern förhyrning i ”Blåbäret”. Motivet är att en integrerad fritidsgård i den nya skolbyggnaden blir betydligt dyrare, uppskattad kostnad för nybygge i skolan är ca 6 mnkr.
Kostnad för fritidsgård är därför inte medtaget i kalkylen.
Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen ska hoppgrop inarbetas i förslaget till Lockerudsskolans idrottshall. Det finns flera alternativ på hur detta kan utformas som måste utredas vidare.
Från och med 2015 gäller komponentavskrivning med olika avskrivningstider. Det innebär
att vid beräkning av driftkostnad för skolbyggena ska det vara indelat i komponenter enligt
fastighetsavdelningens mall. Detta kommer göras i vår i samband med budgetarbetet för år
2016 och därför saknas närmare uppgifter om kapitalkostnaderna i dagsläget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-03-09, Begäran om medel för
projekt skolområde väster.
Sönegård el & teknikkonsult 2015-03-06, Underlag för projektkalkyl skolområde F-6 väster,
Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Utbildningsnämnden)
(Tekniska nämnden)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(T.f. kommunchef/ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)
(Utbildningschef Katarina Lindberg)
(Chef sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Fastighetschef Bo Theorén)
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KS 2015/103

Ansökan från VänerEnergi AB om kommunal borgen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beviljar VänerEnergi AB ytterligare kommunal borgen med
25 miljoner kronor.

Bakgrund
VänerEnergi AB har haft stora investeringar de senaste åren och har en total låneskuld på ca
300 miljoner kr. Bolaget ansöker om en kommunal borgen på 25 miljoner kronor för att
genom ett nytt externt lån kunna avlasta krediten på det gemensamma koncernkontot.
Enligt kommunens borgensregler kan borgen lämnas till kommunens helägda eller delägda
företag för lån till investeringar. Med delägt företag avses företag som är delägt med annan
kommun och i vilket Mariestads kommun har ett rättsligt bestämmande/inflytande. Vid
borgen för delägda företag får kommunens borgensåtagande inte vara större än kommunens
andel i företaget.
Bolaget har idag kommunal borgen från Mariestads kommun som uppgår till 154 miljoner
kronor och från Töreboda kommun borgen som uppgår till 40 miljoner kronor. Om Mariestad beviljar ytterligare 25 miljoner kronor i borgen blir vår andel av borgen 82 procent.
Detta stämmer väl överens med ägarförhållandena i bolaget där Mariestad har 88 procent
och Töreboda 12 procent.
Underlag för beslut

Skrivelse från ekonomichef Maria Vaziri 2015-02-03, Ansökan om kommunal borgen VänerEnergi
Ansökan om kommunal borgen från VänerEnergi AB 2015-02-26
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
VänerEnergi AB, Rolf Åkesson VD
ekonomichef Maria Vaziri
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KS 2015/115

Information: Placering av bodar för uthyrning i inre hamnen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Idag finns fyra temporära bodar placerade längs kajen i inre hamnen. De är alla av olika utseende och karaktär. Bodarna ägs av olika entreprenörer som, via en årsvis särskild överenskommelse med Mariestads kommun, kan bedriva säsongsverksamhet mellan april och september. I bodarna sker försäljning av livsmedel i olika former. Bodarna tillkom för att skapa
liv och rörelse i inre hamnen efter att den stora silon revs. Konceptet med bodar i hamnen
har bidragit till att hamnlivet successivt har tilltagit, främst sommartid.
Området där bodarna är placerade idag utgörs av kvartersmark och där finns en byggrätt
som bland annat tillåter restaurang- och bryggeriverksamhet. Strax norr om detta område
ligger ytterligare en detaljplanerad yta för bostäder och restaurang-/hotellverksamhet.
En gynnsam utveckling av området kring inre hamnen är av betydelse för stadskärnan och
Mariestad som sjöstad. Etableringen av bodar med försäljning av olika livsmedel har varit
framgångsrik och därför föreslås ett mer permanent koncept.
Konceptet innefattar minst fyra, men upp till storleksordningen sju bodar, där möjlighet
finns att sammankoppla bodarna och på så sätt uppnå dubbla ytan. Bodarna kan öppnas på
ett sinnrikt sätt så att öppningen utgör ett väderskydd. De rödmålade bodarna anknyter till
bebyggelsetraditionen och är av permanent karaktär men är möjliga att flytta om särskilt behov skulle uppstå.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2015-02-25, Beslut om placering av bodar för uthyrning i
Mariestads inre hamn.
Karta över bodarnas placering.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
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KS 2015/109

Genomförande av centrumplaner
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avvakta med en genomförandeordning för
befintliga centrumplaner enligt upprättade gestaltningsprogram.
Bakgrund

Mariestads kommun har de senaste 15 åren producerat en mängd gestaltningsprogram för
detaljplaner, torg, ljussättning, parker och grönytor i centrala Mariestad. Merparten av programmen har beslutats av kommunfullmäktige, men programmen har av skilda orsaker inte
genomförts. För att komma vidare i den fysiska planeringen krävs beslut för projektledda
genomföranden, från program till färdigt resultat.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om fördjupning av översiktsplanen (FÖP Mariestad). FÖP Mariestad innehåller en noggrann genomlysning av staden och visar på nyckelprojekt för utveckling. I FÖP:en finns ett avsnitt om genomförande – detta beslutsunderlag
är ett steg på vägen till det genomförandet.
Genomförandet grundas på befintliga gestaltningsprogram enligt en föreslagen ordning. Beslut fattas kontinuerligt inför projekteringsfasen och beslutsunderlaget kopplas till investerings- och driftkostnader. De ytterligare strategiska dokument som finns kring stadsbyggnad
kopplas hit. Arbetet leds från sektor samhällsbyggnad och en styrgrupp. Prioritering görs av
stadsplanechef tillsammans med styrgrupp.
Genomförandeordning:
1. ”Detaljplaneprogram för inre hamnen, bryggan och piren”. Programmet innehåller gestaltningsprinciper för området som man bör ta fasta på i ett genomförande. Området
längst söderut (ner mot Länsstyrelsen) är mest angeläget att börja med. Även denna är
del av ett stråk längs och tvärs Tidan och hamnen samtidigt som det är sammanlänkat
med stationsområdet via Komministergatan. Närheten till Gamla och Nya torget är påtaglig. Gestaltningsförslag framför allt gällande bodar läng kajen baserat på principerna
i detaljplanen tas fram under våren 2015.
2. ”Gestaltningsprogram Stockholmsvägen”, etapp 1 är slutfört och etapp 2 är påbörjad.
Genomförandet fortsätter!
3. ”Gestaltningsprogram för centrum”, visar på konkret planering och genomförande
men behöver projekteras. Programmet är lätt att följa och utgör en god grund. Viktigast i detta program är att fokusera på nyligen omformade Esplanadens stråkskapande
kvaliteter med att binda ihop Nya torget med Tidan och Vänern (Fisktorget). Det ska
kännas att vattnet finns bara ett stenkast iväg från torget. Den andra viktiga delen i
detta gestaltningsprogram är beskrivningen av Gärdesbron och dess länkande effekter.
Gärdesbron utgör en tydlig port och länk till inre centrum när den gestaltas enligt programmet. I gestaltnings- och skötselförslag för gröna ytor i centrum, t ex i Stadsparken,
tas bland annat stöd i grönprogram från 2009.
Justerandes signatur
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4. ”Gestaltningsprogram för Gärdesparken”. Genomförandet av etapp 1 i Gärdesparken
är påbörjat.
5. ”Gestaltning av Nya Torget”. Programmet/förslaget omförhandlas med konsulterna
bakom det förslag som utsågs i dåvarande utredning: Radar arkitektur och landskap.
Genomförandet projekteras och byggs. Detta blir en viktig symbolskapande åtgärd för
att visa på gestaltningsambitionerna för centrala Mariestad. Genom att Nya torget – stadens vardagsrum, får en ny gestaltning så skapas den mittpunkt och utgångspunkt som
behövs i det fortsatta arbetet. Härifrån nås, och till och med ses, viktiga målpunkter.
6. ”Mötesplats Mariestad”, grönprogram för centrala Mariestad. Ett bra dokument att
hela tiden hålla aktuellt vid genomförandet av de andra programmen. Här visas på förslag och skötselprinciper som är applicerbara.
7. ”Mariestad i nytt ljus. Belysning är viktigt ur tre perspektiv: trygghets-, gestaltnings- och
energibesparingsperspektivet. Alla tre ska beaktas när man väljer ljuskällor, armaturer
och föremål att belysa. Detta arbete ska ständigt pågå i kommunen och bör stämmas av
regelbundet i dialog mellan gestaltningsansvarig på sektor samhällsbyggnad, tekniska
förvaltningen, näringslivsforum och VänerEnergi.
Projektledning

Investeringar och tidplaner lyfts kontinuerligt till beslut enligt genomförandeordningen. För
att lyckas med genomförandet bör en projektledare utses av kommunen som sedan håller ihop
projekten från projekteringsfas till slutförande. Om man tillsammans (kommun, fastighetsägare, medborgare, handel och verksamhetsutövare) bildar sig en uppfattning av centrum och
dess nuvarande innehåll, så skapar man en samsyn för utgångsläget. Då blir det även lättare att
tillsammans arbeta mot målbilden. Alla är delägare i projekt kring gestaltning och gemensamma frågor, men kommunen är beslutande, projektledande och håller ihop samarbetet.
Kostnader och tidplaner
En projektering av det första programmet för Nya torget, 1A, görs för att klargöra på kostnader och tekniska förutsättningar. En tidplan upprättas och projektet leds av den nyrekryterade
projektledaren i sektor samhällsbyggnad. Tidsprocessen är även beroende av de fastighetsägare
och byggare som är delaktiga i dialogen. För varje år sätts sedan en budget för de gestaltningsåtgärder som står på tur enligt genomförandeordningen. Tidplaner upprättas och följs.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2015-02-26, Beslut om genomförande av centrumplaner.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
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KS 2015/116

Förstudie av en ny förbifart Radbyn i Bråtensvägens förlängning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge utvecklingsenheten i uppdrag att upprätta ett planprogram som möjliggör förbifart Radbyn i Bråtenvägens förlängning alternativt
Rödjanvägen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att fokusera på trafiksäkerhetsåtgärder på Radbyvägen genom att sänka hastigheten, anlägga säkra GCM-överfarter samt förbättra belysningen.
3. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att lämna förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder, dock ej vägbulor, på Radbyvägen samt en kostnadsberäkning för
åtgärderna.
Bakgrund

Radbyvägen i centralortens sydvästra utkant sträcker sig rätt igenom Radbyn med knappt
30 stickgator påkopplade. Vägens största funktion är att koppla samman de cirka 200 villafastigheterna i Radbyn med resten av staden. Vägen fyller även en funktion som genomfart
mot Åsenvägen/Sjöängen. Radbyvägens sträckning är cirka en kilometer och dess hastighet
begränsad till 50 km/h.
Vägen är idag inte helt oproblematisk. Den långa raka sträckan bjuder in till höga hastigheter och mängden oskyddade trafikanter och många utfarter gör det till en osäker trafiksituation. För att komma till rätta med problemet har det under många år funnits tankar om att
bygga en förbifart i Bråtenvägens förlängning och koppla på Åsenvägen denna väg istället.
Stadsplaneavdelningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott att utreda
möjligheterna till en förbifart.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2014-12-15, Förslag till beslut samt förstudie gällande en ny förbifart Radbyn i Bråtensvägens förlängning.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:

(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Planarkitekt Maria Nilsson)
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KS 2014/205

Beslut om antagande:
Detaljplan för infart Radbyn, Mariestads centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för infart Radbyn med justeringen att tilllåtna byggnadshöjd inom Trumpeten 1utökas med 1,5 meter, dock inte högre än befintlig
huskropp.
Marianne Kjellquist (S) samt Ida Ekeroth (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Det finns behov av att skapa en säkrare trafiklösning vid korsningen Marieforsleden/ Leksbergsvägen samt att se över Leksbergsgrillen och utfarten från Trumpeten 2 och 3. För att
möjliggöra dessa åtgärder behöver delar av fyra gällande stadsplaner ersättas genom ett
normalt förfarande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att korsningen Marieforsleden/Leksbergsvägen
ersätts med cirkulationsplats samt gång- och cykelvägar i dess anslutning. På så sätt skapas
en säkrare trafikmiljö. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra fungerande parkeringslösning för fastigheterna Trumpeten 2 och 3 samt skapa byggrätt för Leksbergsgrillen och se
över dess parkerings-, sophanterings- och utvecklingsbehov. På Trumpeten 1 möjliggörs
markköp om en remsa på fem meter norr om fastigheten, denna omvandlas till kvartersmark och prickas.
Preliminär tidsplan
Beslut om antagande ksau
KS godkännande
KF antagande

2015-03-11
2015-03-16
2015-03-30

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Hanna Asp
2015-02-26, Beslut om antagande: Detaljplan för infart Radbyn, Mariestads centralort.
Detaljplan för infart Radbyn, Mariestads centralort, Antagandehandling upprättad i februari
2015.
Detaljplan för infart Radbyn, Mariestads centralort, Granskningsutlåtande upprättat i februari 2015.
Detaljplan för infart Radbyn, Mariestads centralort, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Hanna Asp
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-11

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 97

KS 2012/227

Beslut om antagande:
Ändring av detaljplan för Sjötorp 2:33 m.fl., Sjötorp tätort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan för Sjötorp 2:33 m.fl., Sjötorp
tätort.
Bakgrund

Sjötorps samhällsförening avyttrade sommaren 2012 fastigheten Sjötorp 2:33 (Samhällsgården) till en familj. Fastigheten Sjötorp 2:33 är i gällande plan planlagd som samlingslokal.
De nya ägarna och Sjötorps samhällsförening inkom båda med skrivelser till kommunstyren
om önskan att ändra detaljplanen så den medger bostadsändamål.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-06-21 kommunledningskontoret i uppdrag att ta
fram förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Sjötorp 2:33. Syftet med ändringen var
att ändra ändamålet att även omfatta bostadsändamål.
Under perioden 2013-11-21 till 2014-01-02 var detaljplaneändringen föremål för samråd.
Under samrådstiden inkom fyra skriftliga yttranden. Inkomna yttranden finns samlade och
kommenterade i en samrådsredogörelse.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Adam Johansson 2015-02-27, Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för Sjötorp 2:33 m fl.,
Sjötorp tätort.
Detaljplan för Sjötorp 2:33 m fl., Sjötorp tätort, Plankarta med bestämmelser, antagandehandling februari 2015.
Detaljplan för Sjötorp 2:33 m fl., Sjötorp tätort, Planbeskrivning, antagandehandling februari 2015.
Detaljplan för Sjötorp 2:33 m fl., Sjötorp tätort, Samrådsredogörelse, februari 2015.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Planarkitekt Adam Johansson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-11
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 98

KS 2013/437

Beslut om antagande: Planprogram för F-6 skola Väster inom
stadsdelen Gärdet, Mariestads centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta planprogram för F-6 skola Väster inom stadsdelen Gärdet, Mariestads centralort.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-09-04 att genomföra en förstudie avseende
skollokaler inom det västra skolområdet i Mariestad. Vid flera av F-6 skolorna saknas funktionella lokaler och specialsalar med ämnesanpassad utrustning. Det finns även behov av
flexibla lokaler för att skapa olika lärandemiljöer. Förstudiens uppdrag var att underöka förutsättningar för till- och ombyggnad av befintliga skolor alternativt nybyggnad.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 att ersätta dagens F-6 skolor inom skolområde
Väster (Lockerudsskolan, Kronoparksskolan, Flitiga Lisans skola och Leksbergs skola) med
två nya 2-parallelliga F-6 skolor.
Kommunstyrelsen gav 2014-10-13 planavdelningen i uppdrag att upprätta ett planprogram
för F-6 skola Väster inom stadsdelen Gärdet, Mariestad centralort.
Syftet med planprogrammet är att tidigt få ett så brett och bra beslutsunderlag som möjligt.
Planprogrammet innehåller bl.a. illustrationer, volymskisser och fotomontage samt övergripande analyser. Vidare utreder planprogrammet lämplig markanvändning och behandlar
översiktliga frågor som rör t.ex. infrastruktur, bebyggelse, miljö och genomförande. Detta
ligger till grund för vidare detaljplanering.
Förslag till planprogram var föremål för samråd under perioden 2014-11-28 till och med
2015-01-16. Samrådsmöte hölls 2014-12-17. Under samrådstiden inkom elva skriftliga yttranden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad Tina Karling Hellsvik samt planarkitekterna Adam Johansson och
Hanna Asp 2015-02-27, Beslut om antagande: Planprogram för F-6 skola Väster inom
stadsdelen Gärdet, Mariestads centralort
Planprogram för F-6 skola Väster inom stadsdelen Gärdet, Mariestad centralort, antagandehandling februari 2015
Planprogram för F-6 skola Väster inom stadsdelen Gärdet, Mariestad centralort, Samrådsredogörelse, februari 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 98 (forts.)
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Hanna Asp)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-11
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 99

KS 2011/40

Beslut om planbesked:
Del av Sundet 5:1, Torsö, Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet tills vidare. Sakägaren ska
bjudas in till det sammanträde då ärendet behandlas av arbetsutskottet.
Bakgrund

Förslag till detaljplan för del av Sundet 5:1 m fl., Torsö, har samråtts och granskats under
åren 2012 och 2013. Efter antagande i kommunfullmäktige beslutade Länsstyrelsen att
pröva kommunens antagandebeslut, och kom efter prövning fram till att upphäva planen i
dess helhet. Mariestads kommun överklagade detta beslut till regeringen, dock utan framgång, då regeringen valde att fastställa Länsstyrelsens beslut.
Exploatören Jan Bertilsson har i tiden efter regeringens beslut om att upphäva planen varit i
kontakt med stadsplaneavdelningen och önskar påbörja ett nytt planarbete inom en begränsad del av området, för att få fram sex till sju tomter i anslutning till befintlig bebyggelse.
Stadsplaneavdelningen har varit i kontakt med Länsstyrelsen angående markägarens förfrågan om ett omtag inom en begränsad del av planområdet. Utifrån de svar man fått från
Länsstyrelsens gör stadsplaneavdelningen tolkningen att Länsstyrelsen kommer ha samma
uppfattning som tidigare, och att ett nytt planarbete inte är en framkomlig väg. Då planarbete innebär kostnader både vad gäller tid och resurser och utgången i detta fall är oviss,
önskar stadsplaneavdelningen, med hänsyn till exploatören, avstyrka begäran om planuppdrag. (Kostnaden för ett nytt planarbete uppskattas till ca 40 000 kronor).
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2015-03-02, Beslut om planbesked gällande del av Sundet 5:1, Torsö.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Planarkitekt Maria Nilsson)
(Jan Bertilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-11
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 100

KS 2014/392

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 201 mellan
Ullervad och Jula
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget om att det bör anläggas en gång- och
cykelväg utmed den regionala vägen 201 mellan Ullervad och Jula. Statlig, alternativ regional, medfinansiering är en förutsättning för att anlägga en gång- och cykelvägen.
Bakgrund

Martin Samuelsson, företrädare för Jula byalag, föreslår i ett medborgarförslag att det bör
anläggas en cykelväg längs väg 201 mellan Ullervad och Jula. Medborgarförslaget har överlämnats till sektor samhällsbyggnad för beredning.
Under år 2011 ansökte Mariestads kommun om statlig medfinansiering för utbyggnad av
vissa gång- och cykelvägar utmed det regionala vägnätet. Den sträcka som vid detta tillfälle
prioriterades högst var samma sträcka mellan Ullervad och Jula som medborgarförslaget nu
föreslår ska anläggas. År 2012 beviljades ett bidrag för medfinansiering. Kommunstyrelen
valde dock att inte utnyttja det statliga bidraget (§ 67/2012).
Den samlade bedömningen inom sektor samhällsbyggnad är att sträckan utmed väg 201 delen Ullervad – Jula är mycket trafikfarlig för den oskyddade trafikanten. Uppfattningen om
att trafiken behöver separeras på denna sträcka gäller fortfaranden.
Den tidigare kostnadsbedömningen (ca 2 000 tkr) måste revideras inför slutligt ställningstagande. Bedömningen är de totala kostnaderna för att anlägga en gång- och cykelväg har ökat
sedan år 2012.
Underlag för beslutet

Medborgarförslag av Martin Samuelsson, Jula villa funkis, i Mariestad i vilket han föreslår
att det ska anläggas en cykelväg mellan Jula och Ullervad.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt t.f.
gatuchef Johan Bengtsson 2015-02-23, Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg
201 mellan Ullervad och Jula
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Martin Samuelsson)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(T .f. Gatuchef Johan Bengtsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-11

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 101

KS 2014/373, KS2014/382, KS 2014/147

Medborgarförslag om att anlägga en eller flera hundrastgårdar i
Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avvakta med att anlägga en hundrastgård i centralorten.
Kommunfullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen att ombesörja vidare handläggning
och beslut i ärendet.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Bakgrund

Under hösten 2014 har totalt tre medborgarförslag lämnats in med gemensamt önskemål
om att det ska anläggas allmänna hundrastgårdar i Mariestads tätort. Marina Lidén föreslår
att kommunen ska anlägga en eller flera hundrastgårdar i centralorten. Monica Forsell föreslår att en hundrastgård anläggs på Grangärdet och Elisabeth Svensson föreslår att en hundrastgård kan placeras på någon av följande platser vid Ekuddens utebad, Alhagen, Karlsholme, hamnområdet samt Johannesberg. Medborgarförslagen har överlämnats till sektor
samhällsbyggnad för beredning.
Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort kom även önskemål på hundrastgårdar längs strandpromenaden. Ett flertal gånger under de senaste åren har
det kommit in synpunkter och medborgarförslag om att vi borde anlägga hundrastgårdar.
Både boende och turister har hört av sig. Tidigare fanns det en privat hundrastgård vid
Carlssons handelsträdgård men den togs nyligen bort.
En hundrastgård är en yta omgärdad av staket där hundägare kan släppa sina hundar löst.
Förutom staket bör det finnas hundlatrin, sittplats samt en skylt med enkla trivselregler.
Frågan om hundrastgård har tidigare prövats. Så sent som år 2011 avslog kommunfullmäktige ett medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård vid gräsplanen bakom det gamla
fängelset i Mariestad. Den huvudsakliga motiveringen till beslutet var att kommunen inte
ägde den aktuella marken. I underlagstexten framgår även ett generellt resonemang om det
reella behovet av en hundrastgård i Mariestad. I Kf § 128/2011 framgår följande: ”… Mariestads tätort har gott om strövområden som är lämpliga för rastning av hundar. Tekniska
förvaltningen ser därför inget behov av hundrastgårdar.”
Sektor samhällsbyggnad föreslår idag att det kan anläggas en hundrastgård i tätorten, vid
Ekuddens utebad, för att pröva det faktiska behovet av denna funktion. Sjöhagaparken, Alhagen, Grangärdet, Hamnområdet och Karlsholme bedöms inte som lämpliga i detta skede.
Johannesbergsområdet ägs inte av kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-11

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 101 (forts.)
______________________________________________________

Syftet med en hundrastgård vid Ekuddens utebad är i främst att utröna det faktiska behovet
av denna funktion, d.v.s. en säker och trygg plats för hundrastning i tätorten. Om det visar
sig att behovet av hundrastgårdar är stort kan frågan åter aktualiseras.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt planarkitekt Hanna Asp 2015-02-19, Samlat svar på tre medborgarförslag om att anlägga en eller
flera hundrastgårdar i Mariestad.
Medborgarförslag från Marina Lindén om att anlägga en eller flera hundrastgårdar (KS
2014/147)
Medborgarförslag från Monica Forsell om att anlägga en hundrastgård på Grangärdet.
Medborgarförslag från Elisabeth Svensson om att anlägga en hundrastgård i Mariestads
tätort.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-10-31 § 128, Medborgarförslag om plats
för hundrastgård.
Karta över möjlig placering av hundrastgård vid Ekuddens utebad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Marina Lindén)
(Monica Forsell)
(Elisabeth Svensson)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Planarkitekt Hanna Asp)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-11

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 102

KS 2014/93

Trafiksituationen vid Flitiga Lisans skola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande svar till föräldraföreningen
vid Flitiga Lisans skola angående trafiksäkerhetsåtgärder på Södra vägen mellan Leksbergsvägen och Göteborgsvägen:
I det planprogram som utarbetats för F-6-skola Väster inom stadsdelen Gärdet (beslut
om antagande ska fattas inom kort) föreslås att trafiksäkerheten ska höjas för oskyddade trafikanter på Södra vägen samt att en gång- och cykelbana ska anläggas på vägens
södra sida. En smalare körbana separerad från gång- och cykeltrafiken bedöms som
positiv för hela området.
I det fortsatta planeringsarbetet kommer föräldraföreningen att beredas tillfälle att ge
synpunkter på den slutliga utformningen.
Huvudinriktningen är även att Flitiga Lisans skola ersätts med ny F-6-skola inom fastigheten Hertigen 1 m.fl.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar tekniska nämnden att snarast utreda om
det är möjligt att genomföra temporära åtgärder för att förbättra trafiksituationen vid
Flitiga Lisans skola fram till dess att den nya skolan byggs.
Bakgrund

Flitiga Lisans föräldraförening har på olika sätt kontaktat och försökt få kommunen att
vidta ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder på Södra vägen mellan Leksbergsvägen och Göteborgsvägen.
Synpunkterna har beaktats i planprogrammet för F-6-skola Väster inom stadsdelen Gärdet.
Verksamhet teknik har tidigare utarbetat olika förslag till trafiksäkerhetsåtgärder men till
följd av osäkerhet kring skolstruktur m.m. har inget förslag till beslut lyfts till tekniska
nämnden.
Underlag för beslut

Skrivelse från föräldraföreningen vid Flitiga Lisans skola till kommunstyrelsens ordförande
och tekniska nämnden 2014-02-07, Skrivelse angående trafiksituationen vid Flitiga Lisans
skola.
Skrivelse från föräldraföreningen vid Flitiga Lisans skola till gatuchef Matz Hasselbom
2013-05-24, Skrivelse angående trafiksituationen vid Flitiga Lisans skola.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-02-26, Remissvar beträffande trafiksituationen vid Flitiga
Lisans skola i Mariestads kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 102 (forts.)
______________________________________________________

Mariestads kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Södra vägen
______________________________________________________

Expedieras till:
Föräldraföreningen vid Flitiga Lisans skola
Tekniska chefen Åke Lindström
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Nämndsekreterare Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-11

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 103

KS 2011/79

Utbyggnad av ny parkeringsplats vid Laxhall i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen ger utvecklingsenheten i uppdrag att upprätta förslag på genomförande av parkeringsplatsen inom Dp 487 där stiftet genomför byggnationen.
Utbyggnaden finansieras via ombudgeterade investeringsmedel för mark- och exploateringsprojekt, totalt 350 tkr.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda om den nya parkeringsplatsen ska avgiftsbeläggas.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

I detaljplanen för Backebolet 1:29 finns p-plats för personbilar, husvagnar och trailers samt
lokalgata för framtida uthyrningsstugor och hotell, sjösättningsramp samt restaurang. Allt
eftersom byggrätter tas i anspråk ökar betydelsen av denna infrastruktur och är nödvändig
för att planen i sin helhet ska kunna genomföras.
2014-02-19 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att tilldela 1 980 tkr till väg och parkering i Laxhall samt ge gatuavdelningen 108 tkr/år för kapitalkostnader under förutsättning
att gatukostnadsersättningsavtal tecknades med fastigheterna i det aktuella området.
Efter diskussioner med fastighetsägarna har stiftet åtagit sig att utföra byggnationen av
vägen mot en kommunal finansiering om totalt 560 tkr.
Efter fortsatta diskussioner med stiftet så finns möjlighet till ett liknande upplägg för parkeringsytan. Stiftet är nu i de avslutande faserna av vägbyggnationen och det finns vinster med
att direkt kunna fortsätta med parkeringsytan.
Inom området är byggnation utförd närmast hamnen. Den bakre raden är under uppförande. Söder om gällande detaljplan för Laxhall så är en ny plan på väg fram mot samråd.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, Utbyggnad av ny parkeringsplats vid Laxhall i Mariestads kommun.
Plankarta med planbestämmelser för Backebolet 1:29 m.fl., Laxhall.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Exploateringschef Erik Randén, Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Ekonom Elisabeth Westberg, T.f. gatuchef Johan Bengtsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-11
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 104

KS 2015/104

Tjänstegarantier inom strategiskt utvalda områden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Ärendet behandlas av arbetsutskottet 2015-03-25.
Bakgrund

Johan Abrahamsson (M), dåvarande oppositionsråd, lämnade 2012-02-23 in en motion med
förslag om att införa tjänstegarantier. Motionären pekade särskilt ut områdena bygglov och
väghållning.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta
förslag till tjänstegarantier inom, för kommuninvånarna, strategiskt utvalda verksamhetsområden. Uppdraget överlämnades till chefen för sektor ledning för beredning.
Chefen för sektor ledning samt fritidschefen har, i samverkan med representanter för kommunens övriga sektorer, upprättat och sammanställt förslag till tjänstegarantier.
Den upprättade sammanställningen innefattar 17 förslag till tjänstegarantier samt två värdighetsgarantier. Tjänstegarantierna för utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har fastställts av respektive nämnd. Tekniska nämnden fastställer garantierna
2015-03-17. Värdighetsgarantierna har fastställt av socialnämnden, med undantag för
tjänstegarantin avseende tillgänglighet inom individ- och familjeomsorg.
Syftet med tjänstegarantierna är att tydliggöra och fastställa kommunens servicenivå till
kommuninvånarna inom de strategiskt utvalda områdena. För att uppnå syftet med garantierna är det av stor vikt att dessa marknadsförs till kommuninvånarna.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri, fritidschef Tomas Ekström
samt administrative chefen Ola Blomberg 2015-02-28, Förslag till tjänstegarantier inom strategiskt utvalda områden.
Sammanställning av tjänstegarantier, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 105

KS 2015/110

Ombudgetering av investeringsmedel för kommunstyrelsens
verksamheter från år 2014 till år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 760 tkr från år 2014 till år 2015.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun fastställer kommunfullmäktige investeringsbudget per nämnd. Som underlag för detta beslut ska finnas en redogörelse,
inklusive belopp för de investeringsprojekt som nämnden planerar. Investeringsprojekt ska
genomföras (i vart fall huvudsakligen) under angivna verksamhetsår. Medel knutna till investeringsprojekt som huvudsakligen har genomförts får ombudgeteras till nästa år. Begäran
om ombudgetering ska redovisas per verksamhet och projekt.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av investeringsmedel
från år 2014 till år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter. I förslaget föreslås att 760 tkr
av investeringsmedel ombudgeteras.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomienhetschef Jonas Eriksson 2015-03-02, Ombudgetering av
investeringsmedel för kommunstyrelsens totala verksamheter från år 2014 till år 2015.
Ombudgetering investeringsbudget från 2014-2015, kommunstyrelsens verksamheter.
Sammanställt dokument över samtliga ombudgeteringar från år 2014 till år 2015.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 106

KS 2015/78

Ombudgetering av driftmedel för Mariestads kommun från år 2014
till år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 858 tkr för utbildningsnämndens verksamhet,
0 tkr för socialnämndens verksamhet, 850 tkr tekniska nämndens verksamhet och -233 tkr
för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Totalt 1 475 tkr.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun ska nämndernas resultat,
som princip, överföras till nästa år. Ett överskott i nämnden ombudgeteras inte automatiskt
utan förutsätter att ombudgetering har begärts särskilt. Ett underskott ombudgeteras automatiskt om inte nämnden särskilt har begärt att underskottet inte ska ombudgeteras.
Överskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller påverka
får inte ombudgeteras, exempelvis efter beslut av staten eller annan myndighet. Överskott
som uppstått på grund av en lägre omfattning på verksamheten eller en försenad starttidpunkt får inte heller ombudgeteras. Underskott som beror på omständigheter som nämnden
varken kunnat förutse eller kunnat påverka behöver inte ombudgeteras, exempelvis underskott som beror på beslut av staten eller annan myndighet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel från år
2014 till 2015 för Mariestads kommun. I förslaget föreslås att totalt 1 921 tkr ombudgeteras
av driftmedel från år 2013 till 2014.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomienhetschef Jonas Eriksson 2015-03-02, Ombudgetering av
driftmedel från år 2014 till år 2015 för kommunens totala verksamheter.
Ombudgetering driftbudget från 2014 till 2015 Mariestads kommun.
Sammanställt dokument över samtliga ombudgeteringar från år 2014 till år 2015.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Samtliga nämnder)

Justerandes signatur
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Ksau § 107

KS 2015/111

Ombudgetering av investeringsmedel för Mariestads kommun
från år 2014 till år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 760 tkr för kommunstyrelsens verksamhet,
9 000 tkr för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet, 5 913 tkr för tekniska
nämndens taxefinansierade verksamhet, och -4 720 tkr för exploateringsprojekt. Totalt
10 953 tkr.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun fastställer kommunfullmäktige investeringsbudget per nämnd. Som underlag för detta beslut ska finnas en redogörelse,
inklusive belopp för de investeringsprojekt som nämnden planerar. Investeringsprojekt ska
genomföras (i vart fall huvudsakligen) under angivna verksamhetsår. Medel knutna till investeringsprojekt som huvudsakligen har genomförts får ombudgeteras till nästa år. Begäran
om ombudgetering ska redovisas per verksamhet och projekt.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ombudgetering av investeringsmedel
från år 2014 till 2015 för Mariestads kommun. I förslaget föreslås att 7 061 tkr av investeringsmedel ombudgeteras inklusive exploateringsprojekt om -10 318 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomienhetschef Jonas Eriksson 2015-03-02, Ombudgetering av
investeringsmedel från år 2014 till år 2015 för kommunens totala verksamheter.
Ombudgetering investeringsbudget från 2015 till 2015.
Sammanställt dokument över samtliga ombudgeteringar från år 2014 till år 2015.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Samtliga nämnder)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 108

KS 2015/86

Råd och regler för uteserveringar samt Råd och regler för
trottoarpratare och fasadskyltar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Verksamhet Teknik har tillsammans med tillgänglighetssamordnaren samt miljö- och byggnadsförvaltningen uppdaterat råd och regler för uteserveringar, trottoarpratare samt fasadskyltar. Dessa har varit på remiss hos näringslivet i Mariestad som ställer sig positiva. Framtagna råd och regler innebär att tillgängligheten ökar för de oskyddade trafikanterna samt att
gaturummet hålls snyggt och enhetligt. Den reviderade handlingen stämmer väl överens
med motsvarande dokument i andra kommuner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-25 att återremittera ärendet för att anpassa de delar som avser uppbyggnad av uteserveringar vid nivåskillnader, trädäck samt tiden för tillstånden.
Verksamhet teknik har förtydligat de delar som avser utformningen av uteserveringens golv
för att tydliggöra att uppbyggnader av uteserveringarna vid nivåskillnader kan godkännas om
tillgänglighetskraven tillgodoses samt att trädäck kan godkännas vid ojämn mark.
Vad gäller tiden för polistillstånd för begagnande av allmän plats så styr inte kommunen över
detta utan det ges för ett år enligt polisens gällande praxis i hela landet. Tillståndet är personligt och kan ej överlåtas vid en eventuell försäljning av verksamheten.
Följs anvisningarna i ”Råd och regler för uteserveringar…” så är ansökningsförfarandet enkelt då samma underlag (karta och skiss över uteserveringen) går bra att återanvända från år
till år i sin ansökan till polisen och kommunens handläggning går smidigt då inga vidare utredningar krävs. Om en uteservering kräver bygglov kan detta ges för flera år och samma
beslut kan bifogas den årliga ansökan till polisen.
Vissa uteserveringar i Mariestad har under tidigare år getts polistillstånd trots avsaknad av
bygglov. Det har då i första hand handlat om att tillgängligheten inte har tillgodosetts till och
på själva uteserveringen. Mindre avsteg från reglerna gällande tillgänglighet till och på uteserveringen kan göras efter tillgänglighetssamordnarens/bygglovsavdelningens godkännande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt t.f.
gatuchef Johan Bengtsson 2015-01-26, Tjänsteskrivelse angående ”Råd och Regler för uteserveringar” samt ”Råd och Regler för trottoarpratare och fasadskyltar”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg samt t.f. gatuchef Johan Bengtsson
2015-01-26, ”Råd och Regler för uteserveringar” samt ”Råd och Regler för
trottoarpratare och fasadskyltar”
Råd och regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Råd och regler för trottoarpratare och fasadskyltar i Mariestad, Töreboda och Gullspång.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Gatuingenjör Hanna Lamberg)
(T.f. gatuchef Johan Bengtsson)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 109

KS 2014/475

Uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför årligen
en uppföljning av kommunernas arbete enligt lag om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Enligt LEH ska
kommunerna vidta åtgärder för att minska sårbarheten i sin verksamhet och öka förmågan
att hantera krissituationer.
Mariestad, Töreboda och Gullspång kommuner har sedan år 2006 ett utökat samarbete om
krisberedskap- och säkerhetsarbetet, Gullspångs kommun är huvudman för verksamheten.
Verksamhetet finansieras till största del av statligt stöd enligt överenskommelse mellan staten (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting.
I överenskommelsen finns tydligt reglerat vad stödet får användas till. Outnyttjade resurser
ska överföras till påföljande år, kommunerna bör dock inte ha ett sparat kapital större än 10
procent av ett det årliga stödet.
Säkerhetssamordnarna informerar om de uppgifter som skickats till MSB och Länsstyrelsen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnarna Per Ahlström och Johan Walfridsson, Uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete.
Årlig uppföljning av ersättningen till kommuner från anslag 2:4 Krisberedskap, 2014
Ekonomisk redovisning för Säkerhetssamordning i MTG 2014
Budget 2015 Säkerhetssamordning i Mariestad, Töreboda och Gullspång
______________________________________________________

Expedieras till:
Säkerhetssamordnare Per Ahlström
Säkerhetssamordnare Johan Walfridson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 110

KS 2015/79

Återrapportering av uppdrag:
Möjligheter att låta torghandlarna stå på torget varje dag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att det är möjligt att ha torghandel varje dag utom
söndagar på sommaren.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-30 kommunchefen i uppdrag att utreda om
det är möjligt att låta torghandlarna stå på torget varje dag, utom söndag, på sommaren.
Uppdraget överlämnades till verksamhet teknik för beredning.
Verksamhet teknik bedömer att det är fullt möjligt att ha torghandel varje dag, utom söndag, på sommaren. Det förutsätter att:
-

dialog genomförs med befintliga och potentiella torghandlare för att åstadkomma en
väl fungerande torghandel även på tillkommande dag(ar)

-

aktiv marknadsföring av den utökade torghandeln görs

-

administrationen (extern tjänst), sophantering etc. löses för de tillkommande dagarna

-

det bedöms acceptabelt att möjligheten att upplåta torget för andra aktiviteter begränsas

Efter samtal med torghandlarna har det framkommit att det inte finns intresse för att utöka
antalet torgdagar utöver de som anordnas idag, det vill säga onsdagar och lördagar. Svaret
har även stämts av med Mitt Mariestad.
Verksamhet teknik föreslår att antalet torgdagar inte utökas utan att torghandel även fortsättningsvis bedrivs under onsdagar och lördagar.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt t.f. tekniska chefen Kristofer
Svensson 2015-02-12. Svar på uppdrag att utreda om det är möjligt att låta torghandlarna stå
på torget varje dag.
______________________________________________________

Expedieras till:
T.f. tekniska chefen Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 111

KS 2015/87

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att delta i insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands
län 2015.
Deltagandet finansieras inom ramen för Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådets
verksamhet.
Bakgrund

Länsstyrelsen bjuder årligen in kommunerna att delta i arbetet mot langning. Kommunernas
kostnad för att delta är 3000 kr. Under år 2014 deltog 44 av de 49 kommunerna i Västra
Götalands län tillsammans med Polisen, Länsstyrelsen, Folkhälsoenheten i Skaraborg
(Västra Götalandsregionen) samt Länsnykterhetsförbundet i det gemensamma arbetet.
Ambitionsnivån för år 2015 är att få med samtliga 49 kommuner i länet. Sedan flera år har
kommunernas, Polisens och Länsstyrelsens gemensamma arbete mot langning av alkohol
till ungdomar i Västra Götalands län utvecklats till ett reguljärt arbete under hela året. I
samband med riskhelger genomförs särskilda insatser. Det är viktigt att det är återkommande budskap som kommuniceras då det varje år är nya tonårsföräldrar som behöver
stärkas att vara restriktiva med alkohol till sina tonåringar. De regionala myndigheterna
inom ”Västra Götalandssamverkan mot droger” har uttalat sitt stöd för att motverka langning av alkohol till ungdomar.
I samverkan ingår de fyra kommunalförbunden i länet, Göteborgs Stad, Polismyndigheten,
Folkhälsokommitténs sekretariat (Västra Götalandsregionen), Tullverket, Kriminalvården
och Länsstyrelsen. Övergripande mål för arbetet är
-

Att motverka och minska ungdomars alkoholkonsumtion
Att senarelägga ungdomars alkoholdebut
Att försvåra för ungdomar att komma över alkohol

-

Att motverka illegal alkoholdistribution
Att skapa diskussion föräldrar emellan och med sina ungdomar
Att skapa diskussion och debatt hos allmänheten

Länsstyrelsens länssamordnare för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande
arbete samordnar länets gemensamma satsning mot langning. Länsstyrelsen ansvarar även
för att insatserna följs upp under 2015.
Kommunstyrelsen i respektive kommun ska stå bakom arbetet och ansvara för förankring
och medverkan från kommunala förvaltningar. Kommunerna ansvarar för den lokala mobiliseringen för att motverka langning av alkohol till minderåriga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Polisens ansvar är att ha särskilt hög prioritet vid riskhelger, inför och under skolavslutningarna. Polisen ansvarar för att det finns uttalade kontaktpersoner gentemot kommunerna
kring detta arbete.
Folkhälsorådet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om att deltaga i insatser mot langning
av alkohol i Västra Götalands län 2015. Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådet tar
kostnaden i sin verksamhet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2015-02-24, Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2015.
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län
2014.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Länsstyrelsen Västra Götalands län)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 112

KS 2015/83

Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen
Mål nr 781-15
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande över mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen:
Mariestads kommun bekräftar att ärendet om ”Ersättares tjänstgöring för Henrik Karlsson
(-) i nämnder och styrelser” (Kf § 24/15) inte var upptaget på ärendelistan inför kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2015 och att ärendet inte hade beretts av kommunstyrelsen utan endast av kommunfullmäktiges valberedning.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 januari 2015 (KF § 24/15) beslutat om
turordningen för ersättarnas tjänstgöring i styrelse och nämnder, såvitt avser en förtroendevalds, Henrik Karlssons (-), frånvaro. Beslutet är en komplettering av ett tidigare beslut i
kommunfullmäktige i samma sakfråga.
Christer Dalvik har vid Förvaltningsrätten begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut.
Dalvik har till stöd för sin begäran bl.a. hänvisat till att det ovannämnda ärendet inte fanns
med på ärendelistan till sammanträdet och att ärendet inte var berett av kommunstyrelsen.
Underlag för beslut

Anmodan från förvaltningsrätten i Jönköping 2015-02-19, Christer Dalvik ./. Mariestads
kommun, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Skrivelse upprättad av Christer Dalvik, Överklagan av beslut i kommunfullmäktige i Mariestad (2015-01-26), paragraf 24.
Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2015-02-25, Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Begäran om inträdesordning upprättad av Henrik Karlsson (-) 2015-01-26, Inträdesordning
för Henrik Karlsson
Bestyrkt protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-26 inklusive anslagsbevis.
______________________________
Kommunstyrelsen
Expedieras till
Förvaltningsrätten i Jönköping
Stadsjurist Rolf Sjöström
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KS 2014/450

Motion om att utreda verksamhet för att utveckla integration mellan
olika kulturer
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen i den del som avser att kommunen ska
utreda en verksamhet för att utveckla integrationen mellan olika kulturer i Mariestad.
2. Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att Mariestads kommun ska
starta en verksamhet där personer som bott i Sverige sedan länge eller är infödda här
ska träffa en person som nyligen kommit hit från ett annat land.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag bereda ärendet i samverkan med
berörda aktörer.
Bakgrund

Ida Ekeroth (S) föreslår i en motion att kommunen ska utreda en verksamhet för att utveckla integrationen mellan olika kulturer i Mariestad. Ekeroth föreslår att Mariestads
kommun ska starta en verksamhet där personer som bott i Sverige sedan länge eller är infödda här ska träffa en person som nyligen kommit hit från ett annat land. Motionen har
överlämnats till sektor stöd och omsorg för beredning.
Under flera år har inflyttningen av utlandsfödda varit relativt jämn, för att under år 2014 öka
rejält. Kommunen har avtal med migrationsverket om att ta emot flyktingar och ensamkommande barn. Dessutom sker annan inflyttning till kommunen i form av egen bosättning. Detta betyder att det i kommunen finns människor från flera olika kulturer och det
ökar behovet av en bra integrering i samhället för dessa grupper för att undvika ett utanförskap. Det finns många exempel på att ett utanförskap av enskilda eller hela grupper är grunden till social utslagning samt en ökad fysisk och psykisk ohälsa. Det finns därför goda skäl
till att kommunen ska arbeta aktivt för att förhindra sådant utanförskap.
Individ- och familjeomsorgens integrationsenhet arbetar med etablering av nyanlända och
egenbosatta samt mottagande av ensamkommande barn. Enskilda och familjer får hjälp och
stöd med boende och i vardagen. Tillsammans med sektor utbildning ordnas förskola,
skola, SFI och samhällsorientering och visst samarbete finns med arbetsmarknadsenheten.
Utöver det arbete som kommunen bedriver för en lyckad integrering finns det även andra
aktörer i samhället som på olika sätt bidrar i detta arbete, t.ex. ideella föreningar och församlingar som bl.a. bidrar till att skapa mötesplatser för personer med olika kulturer. Det finns
dock en stor risk att många människor blir isolerade och inte möter personer från andra kulturer, inte minst svenskfödda. Genom att samordna det som redan idag pågår och använda
befintliga resurser på bästa sätt är det möjligt att även se vilka delar som saknas. På detta sätt
skulle kommunens arbete med integrering kunna stärkas.
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Personer som bott i Sverige sedan länge är en viktig resurs i detta arbete, de har både kunskap och erfarenheter som är svåra att förvärva på annat sätt. En utredning skulle kunna
visa var utvecklingen av en sådan verksamhet som Ekeroth (S) föreslår skulle kunna vara
organiserad. Det kan finnas intresse hos ideella föreningar eller församlingar att delta i sådant arbete, vilket bör undersökas.
Det är viktigt att kommunen arbetar övergripande med dessa frågor, eftersom det berör så
många områden; mottagande, bostäder, studier, arbete och socialt nätverk. En utredning
med ett helhetsperspektiv skapar en möjlighet att stärka arbetet med integrering i Mariestads
kommun. Utredningen bör omfatta:
-

Kartläggning av befintligt arbete.

-

Insatser/aktiviteter som saknas för en god integration.

-

Vilka aktörer arbetar idag?

-

Vilka aktörer vill delta i arbetet?

-

Förslag till var och hur arbetet ska organiseras.

-

Behovet av en samordnare?

Det förslag som Ekeroth (S) presenterar i sin motion, med att nyanlända personer till Mariestads kommun ska erbjudas en egen kontaktperson för att förbättra möjligheterna till en
god integration är en god idé som bör ses ur ett helhetsperspektiv. En utredning som kartlägger vilket arbete som sammantaget bedrivs i kommunen, både av kommunala verksamheter men även av församlingar och föreningar kan utgöra grunden för en utveckling av arbetet med integrering i ett helhetsperspektiv. Med detta som grund föreslår sektor stöd och
omsorg att motionen ska bifallas och en utredare utses.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Motion av Ida Ekeroth (S) i vilken hon föreslår att kommunen ska utreda en verksamhet för
att utveckla integrationen mellan olika kulturer i Mariestad.
Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 2015-02-27, Svar
på remiss - Motion om att utreda verksamhet för att utveckla integration mellan olika kulturer.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ida Ekeroth)
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson)
(Socialnämnden)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-11

Sida 36

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 114

KS 2012/392

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sjöängen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun bildar ett nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten (ej dagvatten) vilket omfattar 32 fastigheter inom området Sjöängen m.fl. väster om Mariestads tätort. Verksamhetsområdet kommer inledningsvis att bestå av de 20 fastigheter som idag ingår i VA-samfälligheten samt ytterligare 12 fastigheter som tillkommer då dessa har planmässsigt samband.
Förteckning över fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet:
Horn 3:293 - 3:298
Leksberg 4:18, 4:22 - 4:34, 4:36 - 4:38, 4:39 - 4:43
Åsen 15:1 - 15:4
2. Kommunfullmäktige beslutar att anlutningsavgifter ska tas ut enligt gällande Va-taxa av
VA-samfällighetens ingående fastigheter vid bildandet av verksamhetsområde. För övriga fastigheter tas anslutningsavgiften ut då förbindelsepunkt är upprättad som brukligt.
Henrik Karlsson (-) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Sjöängenområdet är ett av kommunens LIS-områden. Exploateringen inom LIS-området har i
sin helhet skett av privata intressenter och aktörer, t.ex. genom en nybildad VAsamfällighetsförening. Kommunen har tidigare avvisat att området ska ingå i kommunens
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Exploatören har då byggt en överföringsledning
till kommunalt VA-ledningsnät från anslutningspunkt vid Gummerstadsvägen/golfbanan samt
ett lokalt nät som omfattar både det nyexploaterade området samt vissa befintliga fastigheter.
VA-samfällighetsföreningen har i skrivelser och möten vädjat till kommunen att överta ansvaret för VA-försörjningen i området då de saknar kompetens och ekonomiska förutsättningar vid ett eventuellt större haveri. Ett sådant ansvarsövertagande kan endast ske genom
att området införlivas i kommunens verksamhetsområde för vattentjänster.
I lagen om allmänna vattentjänster, som bland annat reglerar kommunens ansvar för att försörja kommuninvånare med vattentjänster, framgår att kommunen redan initialt borde ha
bildat ett verksamhetsområde.
Ärendet har vid ett flertal tillfällen redovisats i kommunstyrelsen som löpande tagit ett antal
delbeslut. Uppdraget om att bilda ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten vilar i
huvudsak på kommunstyrelsens beslut 2013-06-13 i vilket kommunstyrelsen beslutade att
”skapa förutsättningar för att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp till att även
omfatta området Sjöängen m.fl. I detta ingår att överta befintlig Va-anläggning.”
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Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23 att återremittera ärendet för att kompletteras med
en redovisning av kostnaderna för att bilda ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten
i Sjöängen samt att det ska genomföras en utredning av hur det sjönära läget påverkar verksamhetsområdet. Återremissen överlämnades till verksamhet teknik för beredning.
En förstudie som konsultföretaget Vatten och Samhällsteknik utförde i slutet av år 2013 visade att ett helt nytt ledningsnät i Sjöngenområdet kostar ca 7 000 tkr. Ledningsnätet baserades på 50 st. fastigheter. Omräknat till de 32 fastigheter som nu är aktuella hamnar kalkylen
för ett helt nytt ledningsnät på ungefärliga 5 000 tkr.
Den summa som VA-kollektivet skulle få in vid bildande av verksamhetsområde räknat på
dagens genomsnittliga anläggningsavgift är ca 3 000 tkr. I nuläget finns ett befintligt ledningsnät som 16 fastigheter är anslutna på. På en del av detta ledningsnät har kommunen
gjort insatser för att bedöma status och konstruktion. Dessa insatser var svåra och kostsamma att göra då ledningsnätet var konstruerat så att möjligheter för att filma ledningarna
saknades. För att utföra filmning fick ledningsnätet på den utvalda sträckan kompletteras
med brunnar. Att göra åtgärder för att status-bestämma hela ledningsnätet bedömdes vara
allt för kostsamt och bör i sådana fall göras i samband med andra konstruktionsförändringar. På den ledningssträcka som kunde filmas hittades brister som påverkar ledningens kapacitet och livslängd.
Att redovisa vilka kostnader som väntar då verksamhetsområde bildas går i dagsläget inte att
göra utan att göra en fullskalig utredning av det befintliga ledningsnätet. Denna utredning
skulle bli allt för kostsam och tidskrävande. Utredningen behöver naturligtvis göras men då
i samband med de konstruktionsförändringar som ändå måste ske för att bygga ut ledningsnätet till de fastigheter som idag inte är anslutna. Då utredningen kräver att vi gräver fram
ledningsnätet på vissa platser bör man även ta tillfället att rätta till de brister som upptäcks.
Det ”sjönära” läget påverkar området på det sätt att det finns en risk för översvämning i
området vid höga vattenstånd. Detta kan innebära att sjövatten kan ta sig in i spillvattennätet vilket får till följd att anläggningen inte klarar av att transportera bort det spillvattnet
som den är till för. Denna risk går att minska genom att konstruera barriärer vid t ex pumpstationer. Området kommer inte att vara verksamhetsområde för dagvatten då området är
konstruerat för lokalt omhändertagande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av VA-chef Michael Nordin 2015-03-06, Återremiss: Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sjöängen.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt VA-chef
Michael Nordin 2015-01-26, Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sjöängen.
Kartbild med förslag till avgränsning av det tänkta verksamhetsområdet, Sjöängen
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-06-13 § 139, Förutsättningar för att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Sjöängen m.fl.
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Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(VA-chef Michael Nordin)
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Bomässa 2016

Näringslivschef Mats Widhage informerar om förutsättningarna för att genomföra en bomässa 2016.
Dennis Roskvist från Compass Mässor informerar om hur företaget arbetar med att genomföra mässor.
______________________________________________________

Digitala skyltar vid E-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-02-18 kommunchefen i uppdrag att vid sammanträdet den 11 mars redovisa avtalet avseende vägskyltar utmed E20.
Näringslivschef Mats Widhage informerar om syftet med skyltarna, placering och kriterier,
upprättat förfrågningsunderlag samt tidplan för det förestående arbetet. Leveranstiden är ca
3-6 månader från det att avtalet undertecknats.
______________________________________________________

”Förenkla helt enkelt”

Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson informerar om pågående arbete med ”Förenkla –
helt enkelt. Det fortsatta arbetet kommer att bedrivas inom ramen för tre fokusområden;
information, interna processer samt råd & stöd. Informationen innefattar även planerad
verksamhet.
______________________________________________________

Näringslivsgalan

Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson informerar om förutsättningarna för näringslivsgalan
den 7 maj. Informationen innefattade budget, finansiering, kommunens roll samt programmet för kvällen. Inbjudan skickas ut nästa vecka.
______________________________________________________

Miljönär-vänlig

Avfallschef Annika Kjellkvist informerar om Miljönär-vänlig. Det är en rikstäckande kampanj från Avfall Sverige med syfte att minimera avfallet. Informationen innefattar bl.a. hur
vi ska arbeta lokalt med kampanjen.
______________________________________________________

Övriga frågor

Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson informerar kortfattat om maritima dagen den 30 maj.
Justerandes signatur
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Näringslivschef Mats Widhage informerar kortfattat om undersökningen Insikt 2015. Mätningen pågår och resultat kommer att presenteras i augusti.
______________________________________________________
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Uppdrag till kommunchefen
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EU-projekt MTG

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, inom ramen för MTGsamarbetet, upprätta en ansökan till ESF-rådet avseende insatser för nyanlända.
______________________________________________________

Raggarklubbens byggnad

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att föra en dialog med
Crusing Club med anledning av att den fastigheten som klubben hyrde brann ned.
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-03-11

Anslagsdatum

2015-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-04-10
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Ola Blomberg
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