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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 201

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Granskningsyttrande, Utställning av förslag till reviderad vindbruksplan för Gullspångs kommun (tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan) Gullspångs kommun, Västra Götalands län. (KS 2015/120)
2. Götene kommun. Kommunstyrelsen, Svar på remiss om åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan. (KS 2015/409)
3. Skrivelse från Stig Arne Karlsson. Det är dags att miljöcertifiera vindkraften och kommunens vindkraftsplan. (KS 2015/123).
4. Karlstads kommun. Information om att Mariestads kommun är värdkommun för Vänertinget samt att Mariestads kommun därmed ska begära in nomineringsförslag till
Vänerstipendiet (2015/165).
5. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Beslut att avslå överklagandet avseende detaljplan för del av Sundsören 1:1 i Mariestads kommun. (KS 2011/91)
6. Tekniska nämnden. Beslut att ställa sig bakom ansökningarna för statlig medfinansiering till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar 2016-2018.
(KS 2015/58)
7. Skaraborgs Kommunalförbund, Gunnar Karlsson. Förslag till remissvar angående
”Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015”. (KS 2012/368)
8. Regionsskattechef Maria Mindhammar. Information om att Skatteverket, i avvaktan på
resultatet av regeringens utredning, inte kommer att fatta beslut om den föreslagna förändringen om flytt av verksamhet från Mariestad till Skövde. (KS 2015/129)
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 202

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västerås stad. Inbjudan till finska förvaltningsområdets samordnarkonferens den 11-12
maj 2015 i Västerås.
2. Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Inbjudan till en informations- och
dialogträff med anledning av förstudien ”Platåbergslandskapets geopark” den 12 maj
2015 i Falköping.
3. Västergötlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna. Inbjudan till Idrottsfrukost, Idrott och lokal utveckling” den 12 maj 2015 i Skövde.
4. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Inbjudan till ”Öppna ögon – en
konferens om våldsprevention och integration” den 5 maj 2015 i Stockholm.
5. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till medborgardialog i komplexa samhällsfrågor den 29 april 2015 i Stockholm.
6. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till SKL:s Innovationsdag 2015 den 8
september 2015 i Stockholm.
7. Arbetsförmedlingen. Inbjudan till fortsatt dialog kring samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 203

KS 2015/90

Budget för kommunstyrelsens verksamheter år 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att minska styrelsens budgetram för år 2016 med totalt 5 850 kr.
Kommunstyrelsens totala budget för år 2016 uppgår till 155 559 tkr. Kostnadsreduceringar
ska ske inom följande verksamhetsområden:
Ansvar
Kommunchef:
Allmänt
Administration
Dacapo
Kommunikation

Verksamhet

Summa

Administrativt stöd
Debitering nämndsekr.
Högskoleplattform
Medborgarkontor

500 tkr
+ 250 tkr
200 tkr
1 200 tkr

Personalenhet
Ekonomi/redovisning
MTG-IT
Kvalité

Allmänt
Ej ny ekonomichef
Allmänt
Personal

100 tkr
1 000 tkr
300 tkr
250 tkr

Utvecklingsenhet:
Allmänt
Utvecklingsenhet
Mark- o plan/stadsplan

Personal
Debitering teknisk chef
Debitering tid mot projekt

550 tkr
600 tkr
800 tkr

Ks till förfogande
Socioekonomi
Arbetsmarknadsenhet
Fritidsavdelning

Öka från 4 500 till 5 500
Utvärdering
Allmänt
Allmänt

+ 1 000 tkr
600 tkr
100 tkr
300 tkr

Kulturavdelning
Summa:

Kulturskola

600 tkr
5 850 tkr

Marianne Kjellquist (S) samt Ida Ekeroth (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-25 om preliminära budgetramar för
nämnderna år 2016. I samband med detta beslutade arbetsutskottet även att samtliga nämnder skulle konsekvensbeskriva en ramminskning om två procent för år 2016.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2015-03-25 redovisade chefen för sektor ledning Maria
Vaziri samt ekonomienhetschef Jonas Eriksson förslag till förändringar av kommunstyrelsens verksamheter vid en minskning av styrelsens budgetram med två procent. Vid redovisningen framgick att en eventuell ramminskning om två procent bl.a. skulle innebära en reducering av funktioner motsvarande tre till fyra tjänster.
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Kommunstyrelsen gav 2015-04-13 chefen för sektor ledning i uppdrag att, utöver de förändringar som redovisats av chefen för sektor ledning och ekonomienhetschefen 2015-0325, konsekvensbeskriva ytterligare ett antal verksamhetsförändringar och kostnadsreduceringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Cheferna inom sektor ledning har upprättat konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförändringar som presenterades av chefen för sektor ledning och ekonomienhetschefen vid
arbetsutskottets sammanträde 2015-03-25 samt de verksamhetsförändringar som beslutades
av kommunstyrelsen 2015-04-13. (Se bifogat dokument; Konsekvensbeskrivning av minskad budgetram om två procent för kommunstyrelsens verksamheter.)
Den sammanlagda besparingspotentialen för samtliga verksamhetshetsförändringar och
kostnadsreduceringar uppgår till totalt 8 740 tkr. Kommunstyrelsen har att genomföra en
besparing/kostnadsreducering om totalt 5 100 tkr för att uppnå en budget i balans för år
2016.
Chefen för sektor ledning har upprättat ett förslag till verksamhetshetsförändringar och
kostnadsreduceringar med anledning av minskad budgetram för kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2016. Det upprättade förslaget innebär minskade kostnader om totalt
5 900 tkr.
Förslag till kostnadsreduceringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2016
Ansvar
Kommunchef:
Allmänt

Verksamhet

Summa

Administrativt stöd

500 tkr

-

Personalenhet
MTG-IT
Kvalité

Allmänt
Allmänt
Personal

100 tkr
300 tkr
250 tkr

0,5

Utvecklingsenhet:
Allmänt
Utvecklingsenhet
Mark- o plan/stadsplan
Näringsliv

Personal
Debitering teknisk chef
Debitering tid mot projekt
Handelsplats Mariestad

550 tkr
600 tkr
800 tkr
200 tkr

1-1,5
-

Ks till förfogande
Socioekonomi
Arbetsmarknadsenhet
Fritidsavdelning

Minska från 4 500 till 3 500
Utvärdering
Allmänt
Allmänt

1 000 tkr
600 tkr
100 tkr
300 tkr

Kulturavdelning:
Allmän kulturell verksamhet
Summa:

Kulturskola

Justerandes signatur

600 tkr
5 900 tkr
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt ekonomienhetschef Jonas Eriksson 2015-04-23, Förslag till kostnadsreduceringar inom kommunstyrelsens verksamheter med anledning av minskad budgetram år 2016.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2015-04-20, Konsekvensbeskrivning av minskad budgetram om två procent för kommunstyrelsens verksamheter.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 204

KS 2012/294

Försäljning av Björkgården (fastigheten Alen 3)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till överlåtelseavtal med Björkgården Mariestad AB (556728-9375) i vilket kommunen säljer Björkgården, fastigheten Alen 3, till bolaget. Den totala köpeskillingen uppgår till 18 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att genomföra de åtgärder som beskrivs i Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun. Bland de listade åtgärderna fanns försäljning av Björkgården.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att genomföra de åtgärder som beskrivs i Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun. Bland de listade åtgärderna fanns försäljning av Björkgården.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-10-11 kommunchefen i uppdrag att upprätta ett
förslag till avtal för en försäljning av Alen 3.
Mariestads kommun (kostenheten och sektor stöd och omsorg) hyr idag lokaler i Björkgården med en internhyra om 790 tkr. Enligt upprättat förslag till hyresavtal uppgår den nya
hyran till 925 tkr.
Efter genomomförd försäljning kommer även behov av administration för lägenheterna att
upphöra, en vaktmästartjänst om 50 procent kommer på sikt att kunna tas bort och behovet
av städning kommer att minska. Detta är totalt en besparing om ca 270 tkr.
Under år 2014 visar resultatet för Björkgården ett underskott om 400 tkr för fastighetsavdelningen, denna siffra är historiskt låg då underhållet har dragits ner under den tid som fastigheten varit överförd till kommunens avvecklingsfastigheter.
Det bokförda värdet för fastigheten kommer vid en försäljning att uppgå till ca 16,6 miljoner kronor.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt mark- och exploateringschef Erik
Randén 2015-03-27, Försäljning av Alen 3 (Björkgården).
Förslag till köpeavtal daterat 2015-04-01.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Mark- och exploateringschef Erik Randén)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson, Fastighetschef Bo Theorén)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 205

KS 2015/188

Beslut om uppdrag:
Ändring av detaljplan för Myggan 3, Marieholm, Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag
till ändring av detaljplan för Myggan 3.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra att fastigheten Myggan 3 kan användas för boende,
vård, förskola och liknande icke störande verksamhet.
Bakgrund

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. De nya skolorna ska uppföras inom kv. Termiten på
Lockerud respektive kv. Hertigen på Gärdet.
Inom fastigheten Myggan 3 (Kronoparksskolan) bedrivs idag skolverksamhet F-6. Enligt
upprättad tidplan för projekt F-6 Väster upphör verksamheten på Kronoparksskolan efter
vårterminen 2017. Skolbarnen börjar höstterminen 2017 i en ny skola på Lockerud alternativt Gärdet.
Gällande plan för fastigheten Myggan 3 är förslag till ändring av stadsplanen för del av Marieholmsområdet i Mariestad, upprättat 1965 (16-MAF-245). I planen är Myggan 3 planlagd
som område för allmänt ändamål.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Adam Johansson 2015-04-21, Beslut om uppdrag: Ändring av detaljplan för Myggan 3, Marieholm,
Mariestads kommun .
Karta över fastigheten Myggan 3 m.m. 2015-04-21
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes signatur
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Ksau § 206

KS 2015/190

Beslut om uppdrag:
Detaljplan för Leksberg 7:1 m.m., Leksberg, Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag
till detaljplan för Leksberg 7:1 m.m.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra att fastigheten Leksberg 7:1 kan användas för boende,
vård och liknande icke störande verksamhet.
Bakgrund

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. De nya skolorna ska uppföras inom kv. Termiten på
Lockerud resp. kv. Hertigen på Gärdet.
Inom fastigheten Leksberg 7:1 (Leksbergs skola) bedrivs idag skolverksamhet F-6. Enligt
upprättad tidplan för projekt F-6 Väster upphör verksamheten på Leksbergs skola efter vårterminen 2017. Skolbarnen börjar höstterminen 2017 i ny skola på Lockerud.
Fastigheten Leksberg 7:1 ligger utom planlagt område.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Adam Johansson 2015-04-21, Beslut om uppdrag: Detaljplan för Leksberg 7:1 m.m., Leksberg, Mariestads kommun.
Karta över fastigheten Leksberg 7:1 m.m. 2015-04-21.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson
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KS 2015/123

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska ompröva beslut att
tillstyrka ansökan om att uppföra en vindkraftpark i Västra Kinneskogen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
2. Arbetsutskottet beslutar att träffa styrelsen för föreningen Stopp Väk.
Bakgrund

Totalt har 18 personer i separata medborgarförslag föreslagit att kommunfullmäktige i Mariestads kommun ska ompröva sitt beslut den 2014-06-14, och istället använda sitt veto mot
ansökan från Vasa Vind AB enl. 9 kap. miljöbalken om miljöfarlig verksamhet, att i Västra
Kinneskogen uppföra en vindkraftpark samt att kommunen tar bort området Västra Kinneskogen ur vindbruksplanen. Ärendet överlämnades till miljö- och byggnadsförvaltningen
för beredning.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 att tillstyrka ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, daterad 2014-06-05 med tillhörande bilagor, till vindkraftpark med max tolv verk
inom området Västra Kinneskogen i Mariestads kommun.
Samtliga medborgarförslag hänvisar till det medborgarförslag som insänts av Per-Anders
Akersten. I detta medborgarförslag redogörs för de orsaker som ska ligga till grund för
kommunfullmäktiges omprövning av tidigare beslut. De argument som framförs för att
kommunen ska ompröva sitt beslut är i huvudsak frågeställningar som ligger inom länsstyrelsens ansvarsområde.
Området Västra Kinneskogen är mål för Vasa Vinds tillståndsansökan om 12 vindkraftverk.
Parken är tillståndspliktig enligt miljöbalken och samtliga miljökonsekvenser prövas av
Länsstyrelsen Västra Götalands läns miljöprövningsdelegation. Kommunens roll sträcker sig
till att tillstyrka eller avstyrka etableringen, ibland känt som ”veto- rätten”. Det är kommunens angelägenhet att upprätta en översiktsplan/vindbruksplan som bl.a. ska utgöra underlag vid beslut om tillstyrkan/avstyrkan i beslutade områden. Detta förtydligats i Energimyndighetens ”Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk” ER2015:05.
Exempel på miljökonsekvenser som är länsstyrelsens ansvar är buller, kemikalier, fågelrelaterade miljökonsekvenser, efterbehandlingsplan, säkerhet m.m. Länsstyrelsen sitter inne
med kompetensen att avgöra i dessa frågor för varje enskild etablering. Det är olämpligt att i
den kommunala tillstyrkan/avstyrkan avgöra i frågor inom länsstyrelsens ansvarsområde.
Länsstyrelsen har också till uppgift att göra en aktualiseringsprövning varje mandatperiod av
översiktsplanen, där vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg. Därmed bedömer länsstyrelsen
om planen fortfarande är tillräcklig.
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Underlag för beslut

Medborgarförslag från Eva Alnemar, Per-Anders Akersten, Barbro och Sven Hansson, Nicolai Stabla, Inga Högberg, Arvid Bergheden, Hans Bergheden, Josefine Larsson och Peter
Hill, Franziska Kramm, Maj-Lis och Ingvar Dahlin, Ingeborg Eckström, Johannes Eckström, Katarina och Yngve Larsson, Steen Andersen samt Stig Arne Karlsson om att kommunfullmäktige i Mariestads kommun ska ompröva sitt beslut den 2014-06-14, och istället
använda sitt veto mot ansökan från Vasa Vind AB enl. 9 kap. miljöbalken om miljöfarlig
verksamhet, att i Västra Kinneskogen uppföra en vindkraftpark samt att kommunen tar
bort området Västra Kinneskogen ur vindbruksplanen.
Skrivelse upprättad av miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson 2015-04-28, Information om
handläggning av tillståndspliktiga vindkraftparker, Utlåtande från miljö- och byggnadsförvaltningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson)
(Eva Alnemar, Sidländet 2 i Mariestad)
(Per-Anders Akersten, Fjäll Eriksrud 2 i Mariestad)
(Barbro och Sven Hansson, Äskekärr Kyrkbacken 5 i Mariestad)
(Nicolai Stabla Äskekärr Älekärr 1 i Mariestad)
(Inga Högberg, Äskekärr Tallbacka 1 i Mariestad)
(Arvid Bergheden, Fjäll 2 i Mariestad)
(Hans Bergheden, Fjäll i Mariestad)
(Josefine Larsson och Peter Hill, Äskekärr Älekullen i Mariestad)
(Franziska Kramm, Äskekärr Älekärr 1 i Mariestad)
(Maj-Lis och Ingvar Dahlin, Högarud Hästhagen 3 i Mariestad)
(Ingeborg Eckström, Fjäll Söräng 1i Mariestad)
(Johannes Eckström, Fjäll Söräng 1i Mariestad)
(Katarina och Yngve Larsson, Rosendalsgatan 6 i Mariestad)
(Steen Andersen, Sörmossen 3939 i Mariestad)
(Stig Arne Karlsson, Högarud Hästhagen 1 i Mariestad)

Justerandes signatur
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KS 2015/137

Medborgarförslag om att utöka antalet parkeringsplatser vid
småbåtshamnen på nya Ekudden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar att den förslagna åtgärden, att anlägga fler parkeringsplatser vid
småbåtshamnen på nya Ekudden, är planerade och kommer att utföras under år 2015.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att diskutera en samfinansiering av de nya parkeringsplatserna med berörd bostadsrättsförening.
Bakgrund

Lars Norlin, Timmermansgränd 7 i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att det
ska anläggas fler parkeringsplatser vid småbåtshamnen på nya Ekudden. Ärendet överlämnades till chefen för sektor samhällsbyggnad för beredning.
Tekniska nämnden beslutade den 17 mars 2015-03-17 att slutföra återstående arbeten inom
”Ekudden Smedjehagen” inklusive att anlägga kompletterande parkeringsplatser öster om
kvarteret Livbåten vid Ekuddenhamnen. Åtgärderna kommer att utföras under år 2015.
Underlag för beslutet

Medborgarförslag från Lars Norlin om att det ska anläggas fler parkeringsplatser vid småbåtshamnen på nya Ekudden.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-04-13,
Medborgarförslag om att utöka antalet parkeringsplatser vid bostadsområdet nya Ekudden.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2015-03-17 § 62, Färdigställande av nya Ekudden
Smedjehagen i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Lars Norlin)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
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Ksau § 209

KS 2015/146

Folkhälsoavtal mellan Mariestads kommun och östra hälso- och
sjukvårdsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga befintligt avtal om lokalt folkhälsoarbete med östra
hälso- och sjukvårdsnämnden med två år, 2016-2017.
Bakgrund

Ramarna för samverkan i det lokala folkhälsoarbetet mellan Mariestads kommun och Västra
Götalandsregionens östra hälso- och sjukvårdsnämnd styrs av ett avtal för åren 2012-2015
Syftet med folkhälsoavtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god och jämlik
hälsa i befolkningen. För att uppnå detta ska parterna gemensamt bedriva ett långsiktigt
folkhälsoarbete på strategisk nivå. Arbetet avser i första hand hälsofrämjande insatser.
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden vill fortsätta att utveckla det goda samarbetet som finns
med Mariestads kommun och föreslår därför att befintligt folkhälsoavtal förlängs med två år.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson.
Befintligt avtal om lokalt folkhälsoarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg och Mariestads kommun 2012-2015.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Västra Götalandsregionen, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-06

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 210

KS 2015/191

Miljövårdsstipendiat år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lugnås Ekogrönt till 2014 års miljövårdsstipendiat.
Motivering:
Lugnås Ekogrönt är ett gott exempel på hur man på ett välordnat sätt kan odla miljöanpasssat. Lugnås Ekogrönts verksamhet inspirerar många medborgare att handla och konsumera
KRAV-godkända grönsaker. Lugnås Ekogrönts verksamhet är en viktig del i Mariestads
kommuns arbete med att uppfylla det nationella miljömålet om en Giftfri miljö.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade år 1992 att inrätta ett kommunalt miljövårdsstipendium för Mariestads kommun. Stipendiet är på 3 000 kronor och ska årligen delas ut.
Kraven på den som ska få stipendiet är att man utfört betydande insatser i det lokala miljöoch naturvårdsarbetet eller verkat för en god hushållning med naturresurser i kommunen.
Stipendiet för år 2014 är tänkt att delas ut 2015-05-07.
Det är Miljö- och byggnadsnämndens uppgift att till Kommunstyrelsen i Mariestad föreslå
kandidat.
Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter hade till sammanträdet den 2015-04-07 att lämna
förslag till kandidater samt att enas kring en gemensam kandidat som kunde förslås för
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-04-07 att ge miljö- och byggnadschefen i
uppdrag att, till kommunstyrelsens arbetsutskott, förslå Lugnås Ekogrönt som det förslag
på kandidat som nämnden enats om för 2014 års miljövårdstipendium.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Lars Sylvén 2015-04-16, Förslag på Mariestads kommuns miljöstipendiat 2014.
Sammanställning över tidigare stipendiater.
Information om Lugnåsbergets Eko Grönt.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-06

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 211

KS 2015/66

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöterna i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Marianne Kjellquist (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med lagen
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är kommunerna
Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra
Götalandsregionen.
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2014. Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tilllämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Underlag för beslut

Årsredovisning – Verksamhetsberättelse 2014 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsberättelse för år 2014 avseende samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsrapport 2014 års granskning av årsredovisning och intern kontroll, Samordningsförbundet i Norra Skaraborg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Samordningsförbundet Norra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-06
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 212

KS 2015/99

Information: Lokaler för att samla aktörer som verkar för att utveckla
näringslivet i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-02-25 kommunchefen i uppdrag att upprätta
förslag till lokaler för att samla samtliga aktörer som verkar för att utveckla näringslivet i
Mariestad. Uppdraget överlämnades till näringslivschefen för beredning.
Utvecklingsenheten har upprättat en sammanställning över lediga kontorslokaler i Mariestad. En alternativ lokal som blir ledig till sommaren är den som Länsförsäkringar Skaraborgs AB idag hyr på Esplanaden, kontorsytan i markplan uppgår till ca 150 kvm.
Utöver uppdraget har vissa kontakter tagits för att efterhöra vilket intresse det finns att samlokalisera sin verksamhet med kommunens näringslivsfunktion. Kontentan av dessa kontakter visar att både NyföretagarCentrum Skaraborg och Handelsplats Mariestad ekonomisk
förening ser fördelar att samlokalisera sin verksamhet. Man påpekar dock att det är viktigt
att man håller isär sina verksamheter med hänvisning till sina uppdragsgivare. I ovan förda
diskussioner har inga samtal förts om hyreskostnader vid en eventuell samlokalisering.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2015-03-31, Lokaler för att samla aktörer som verkar för att utveckla näringslivet i Mariestad.
Sammanställning över lediga kontorslokaler i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-06

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 213

KS 2015/33

Skötselavtal mellan AME och sektor samhällsbyggnad för kommunens
lekplatser, grönområden mm – finansiering av överenskommelse
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har (Ksau § 29/15) gett kommunchefen ett uppdrag att ta
fram skötselavtal för kommunens lekplatser, grönområden, hamnområdet samt Maria Nova
(byggnaden) mellan AME och verksamhet teknik.
AME uppger att deras åtagande kommer att kosta 696 000 kronor för arbetsledning samt
för personer som utför arbetet. Det konstateras även att sektor samhällsbyggnad inte har
möjlighet att finansiera åtagandet inom den samlade verksamheten under 2015, utan att det
krävs att avtalet finansieras av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-22 att återremittera ärendet för att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för skötselavtalet.
Underlag för beslut

Skrivelse av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-02-25, Förslag till
finansiering av överenskommelse mellan AME och sektor samhällsbyggnad
Skrivelse/överenskommelse mellan chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
och arbetsmarknadschef Ulrika Lindahl 2015-04-07, Överenskommelse mellan AME och
sektor samhällsbyggnad för år 2015
______________________________________________________

Expedieras till:
chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
arbetsmarknadschef Ulrika Lindahl
verksamhet teknik, Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-06
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 214

KS 2015/88

Yttrande över Boverkets rapport Genomförande av hissdirektiv i
svensk rätt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun har inget att erinra mot Boverkets rapport Genomförande av hissdirektiv i svensk rätt.
Bakgrund

Boverket har, på regeringens uppdrag, upprättat rapporten (2015:2) Genomförande av hissdirektiv i svensk rätt. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över rapporten.
Remissen har överlämnats till verksamhet miljö- och bygg för beredning.
Verksamhet miljö- och bygg har inget att erinra mot Boverkets rapport Genomförande av
hissdirektiv i svensk rätt.
Underlag för beslut

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen i Boverkets rapport 2015:2 Genomförande av hissdirektiv i svensk rätt.
Skrivelse upprättad av Enhetschefen vid byggavdelningen Malin Bengtsson 2015-04-22,
Remissyttrande – Remiss om Boverkets rapport 2015:2 - Genomförande av hissdirektiv i
svensk rätt.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Regeringskansliet, Näringsdepartementet)
(Enhetschefen vid byggavdelningen Malin Bengtsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-06
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 215

KS 2015/180

Nyttjanderättsavtal mellan Mariestads kommun och paintballklubben
One Force Paintball Club
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat nyttjanderättsavtal mellan Mariestads
kommun och paintballklubben, One Force Paintball Club.
Bakgrund

Mariestads paintballklubb, One Force Paintball Club, har inkommit med önskemål om att
få anlägga två paintballbanor vid området i anslutning till Enduroklubben.
Efter förda diskussioner med klubben och övriga intressenter i området har överenskommelse träffats. Ersättningen är satt i likhet med vad övriga verksamheter i området betalar.
Banorna kommer, på klubbens initiativ och bekostnad, att uppföras på tillfälliga bygglov om
maximalt tio år då markanvändningen inte helt stämmer överens med gällande detaljplan.
Utvecklas och växer klubbens verksamhet, som klubben hoppas på, kan det efter dessa 10
år uppkomma ett behov av att ändra dagens gällande detaljplan för området.
Mark- och exploateringsavdelningen har tagit fram ett förslag till nyttjanderättsavtal mellan
kommunen och paintballklubben One Force Paintball Club.
Underlag för beslut

Skrivelse av mark- och exploateringsingenjör Andreas Thorstensson och exploateringschef
Erik Randén 2015-04-24, Nyttjanderättsavtal till förmån för paintballklubben
Förslag till nyttjanderättsavtal
Översiktlig karta över området
______________________________________________________

Expedieras till:
mark- och exploateringsingenjör Andreas Thorstensson
exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-06
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 216

KS 2015/187 (KS 2015/53)

Kommunstyrelsens mål för år 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att justera/revidera
de upprättade förslaget till kommunstyrelsens mål för år 2016
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan Hur kan nämnden/styrelsen bidra
till förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem mål som
har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så
att det säkerställs att det finns resurser att genomföra de beslutade målen. Målen följs också
upp i samband med budgetuppföljningen, det vill säga i samband med prognosarbetet samt
i delårsrapport och årsbokslut.
Mot bakgrund av tidigare diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott har sektor ledning upprättat följande förslag till mål för kommunstyrelsen 2016:
-

Höja beredskapen vid förfrågan från exploatör.
Etappmål 2016: Utveckla en väg in/lots.

-

Aktualisera översiktsplanen och däri inrikta sig på landsbygdsutvecklingsfrågor

-

Öka kunskapen hos förtroendevalda och tjänstemän om detaljplaneprocessen och genomförandeprocessen

-

Attraktiv arbetsgivare: De anställda ska uppleva sin hälsa som god och trivas på sin arbetsplats.

-

Öka antalet eftergymnasiala utbildningsplatser – KY och högskole/universitetsutbildningar.

-

Öka utbud av aktiviteter i stadskärnan på lördagar

Underlag för beslut

Skrivelse av kvalitetschef Maria Torp 2015-04-27, Framtagande av KS mål 2016.
Förslag till mål för kommunstyrelsens verksamheter 2016.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kvalitetschef Maria Torp)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-06
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 217

KS 2014/50

Uppföljning av nämndernas mål efter prognos 1 år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan Hur kan nämnden/styrelsen bidra
till förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem mål som
har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så
att det säkerställs att det finns resurser att genomföra de beslutade målen. Målen följs också
upp i samband med budgetuppföljningen, det vill säga i samband med prognosarbetet samt
i delårsrapport och årsbokslut.
Kvalitetschef Maria Torp informerar om uppföljningen av målen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse av kvalitetschef Maria Torp 2015-04-27, Prognos 1 nämndernas mål 2015
Nämndernas underlag inför prognos 1.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kvalitetschef Maria Torp)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-06
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 218

Extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra ett extra sammanträde 2015-08-17
klockan 11.00, sammanträdesrum Vänersalen, för att behandla ärendet; Detaljplan för Hertigen 1 m.fl.
Bakgrund

Stadsplaneavdelningen har fått i uppdrag påskynda detaljplaneprocessen avseende detaljplanen för Hertigen 1 m.fl. Detaljplaneavdelningen föreslår därför att det genomförs ett extra
sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 augusti (inför kommunstyrelsens
behandling av ärendet samma dag) samt ett extra sammanträde med kommunfullmäktige
den 24 augusti. Detaljplaneprocessen kortas därmed med drygt en månad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-06
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 219

KS 2015/185

Fördelningsmodell för den statliga medelstilldelningen till
samordningsförbunden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till ny fördelningsmodell Fördelningsmodell för den statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden.
Mariestads kommun avsätter 478 tkr till Samordningsförbundet Norra Skaraborg år 2016,
vilket innebär en ökning med 73 tkr från år 2015.
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga deltagande myndigheter i Samordningsförbundet Norra Skaraborg ställer sig positiva till den nya fördelningsmodellen.
Bakgrund

Den 30 januari tog Försäkringskassan beslut om en ny modell för fördelning av medel till
samordningsförbunden. Syftet är att få transparens i medelstilldelningen samt att modellen
ska ge samordningsförbunden möjlighet att få medelstilldelning efter samma parametrar.
Modellen gäller från och med medelstilldelningen för år 2016 och ansluter till det förslag
som har varit ute på remiss till samordningsförbunden och Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Nationella rådet för finansiell samordning, där parterna inom Finsam ingår, står bakom modellen som innebär följande;
-

Grundtilldelning (preciserad till 400 tkr för 2016)

-

Parametrarna försörjningsmått (75 procent) och invånarantal (25 procent)

-

Eget kapital utöver belopp enligt beräkningsmodellen trappan påverkar

-

Spärr för minskad tilldelning för 2016 och 2017 (ses över inför 2018)

Utifrån befolkningsunderlaget och storleken på offentlig försörjning i norra Skaraborg ger
den nya modellen möjlig statlig ökning på 244 tkr år 2016 för Samordningsförbundet Norra
Skaraborg. (2015 var statlig tilldelning 1350 tkr, 2016 är det möjligt att tilldelningen blir
1594 tkr). Tilldelningen förutsätter att kommuner och VGR bidrar med motsvarande
summa tillsammans.
Den nya modellen innebär följande förändringar:

Mariestads kommun
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
VGR
AF/FK
Summa
Justerandes signatur

2015
405 tkr
169 tkr
101 tkr
675 tkr
1350 tkr
2700 tkr

2016
478 tkr
199,5 tkr
119,5 tkr
797 tkr
1594 tkr
3188 tkr
Utdragsbestyrkande

Ökning
73 tkr (*43 tkr)
30,5 tkr (*18 tkr)
18,5 tkr(* 11 tkr)
122 tkr
244 tkr
488 tkr

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-06

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 219 (forts.)
______________________________________________________

Kommunerna valde 2011, då den statliga tilldelningen minskade med 200 tkr, att bibehålla
sin tilldelning (sammantaget 50 tkr/år för MTG-kommunerna tillsammans), vilket i realiteten betyder att för kommunerna är inte ökningen 122 tkr utan 72 tkr tillsammans.
Försäkringskassan måste ha svar från kommunerna och VGR senast den 18 maj. Om svar
ej inkommit tolkar samordningsförbundet det som ett jakande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förbundschefen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg Annica
Gustavsson, Fördelningsmodell för den statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Annica Gustavsson, Samordningsförbundet Norra Skaraborg)
(Chefen för sektor ledning Lotta Hjoberg)
(AME-chef Ulrika Lindahl)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)

.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-06
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 220

KS

Yttrande till Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen ang. inkomna överklaganden gällande detaljplan för Tjörnudden Norra och
Tjörnudden Södra, Brommösund
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget yttrande.
Bakgrund

Planernas främsta syfte är landsbygdsutveckling genom att möjliggöra avstyckning av
tomtmark för bostadsbebyggelse. Planerna antogs i Kommunfullmäktige den 29 september
2014 (§123 och §124). Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som den 15 januari 2015 avslog samtliga överklaganden.
Länsstyrelsens beslut har sedan överklagats till Mark-och miljödomstolen och kommunen
har nu givits möjlighet till att yttra sig över inkomna överklaganden. Kommunen är även
kallad till sammanträde och syn på plats genom en behörig ställföreträdare.
Stadsjuristen har i samråd med stadsplaneavdelningen tagit fram förslag till yttrande i målet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2015-05-05, Yttrande till Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen ang. inkomna
överklaganden gällande detaljplan för Tjörnudden Norra och Tjörnudden Södra, Brommösund.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen)
(Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-06
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 221

Närings- och utvecklingsfrågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Information: Maritima dagen 30 maj

Näringslivsstrateg Ramona Nilsson informerar om evenemang och utställare vid den Maritima dagen 30 maj 2015. Informationen innefattar även kommunikationsplanen för evenemanget.
______________________________________________________

Information: Gratis WiFi i centrala Mariestad

Turismutvecklare Anna Söderman informerar om förutsättningarna för gratis WiFi på strategiska platser i centrala Mariestad.
______________________________________________________
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Information på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Samverkan inom avfallsverksamhet

Avfallschef Annika Kjellkvist informerar om pågående kommunövergripande samarbete för
att utreda förutsättningarna för samt upprätta förslag till kommunalförbund för avfallsfrågor.
______________________________________________________
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Uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Förutsättningar att öppna toaletten vid Sandvik på Torsö

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna
toaletten vid Sandvik på Torsö.
______________________________________________________

Markanvisning för bostäder

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att kontakta berörd entreprenör för att diskutera förutsättningarna för markanvisning för bostäder.
______________________________________________________

Övertagande av Åsenvägen

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningen för att överta de
delar av ”Åsenvägen” som kommunen inte har ansvar för redan idag.
______________________________________________________

Finskt förvaltningsområde

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att tillskriva Skövde kommun för att efterhöra om det finns intresse av en gemensam administration av finskt förvaltningsområde.
______________________________________________________

Tillgänglighetsanpassning av Österlånggatan/gågatan

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att lämna en lägesrapport över pågående arbete med att tillgänglighetsanpassa Österlånggatan/gågatan
______________________________________________________

Gratis WiFi

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för gratis WiFi på
strategiska platser i Mariestads kommun. Utredningen ska ske i samverkan med VänerEnergi
AB.
______________________________________________________
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Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Leader nordvästra Skaraborg

Rune Skogsberg (C) rapporterade från introduktionsmöte den 5 maj 2015 i Skara för att
bilda Leader nordvästra Skaraborg.
______________________________________________________

Studentträff på Dacapo

Marianne Kjellquist (S) rapporterar från studentträff på trädgårdens skola den 29 april 2015.
Med vid mötet var även Ida Ekeroth (S) samt Johan Abrahamsson (M).
______________________________________________________

Karleby kulturstig

Johan Abrahamsson (M) rapporterar från invigningen av Karleby naturstig den 29 april
2015.
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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