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Kommunstyrelsen
Ks § 49

KS 2015/73

Revidering av regelverk för kommunalt föreningsbidrag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till revidering av regelverk för kommunalt
föreningsbidrag.
Bakgrund

Den 9 februari 2015 (Ks § 25/15) beslutade kommunstyrelsen att införa ett bidrag för arrangemang och tillfällig verksamhet. Med anledning av detta har fritidschef Tomas Ekström
sett över regelverket för kommunalt föreningsbidrag för att bland annat komplettera det
med information om nya bidraget för arrangemang och tillfällig verksamhet.
Det reviderade förslaget till regler för kommunal föreningsbidrag innefattar förutom villkoren för det nya arrangemangsbidraget även en del förtydliganden samt är språkligt uppdaterat.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2015-02-09, Förslag till reviderat regelverk för
kommunalt föreningsbidrag.
Förslag till reviderat regelverk för kommunalt föreningsbidrag
______________________________________________________

Expedieras till:
fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 50

KS 2014/469

Ansökan från Jula BK om bidrag till robotgräsklippare
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bifaller Jula BK:s ansökan om bidrag till robotgräsklippare. Bidraget om
55 000 kr finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Jula BK har inkommit med en ansökan om bidrag på 55 000 kr för inköp av en robotgräsklippare.
Under 2014 fick fritidskontoret i uppdrag att kartlägga fotbollsföreningarnas behov av robotgräsklippare. Kartläggningen skulle i första hand visa på behov och möjlighet att använda robotgräsklippare för föreningarnas planskötsel.
Jula BK är en av tre föreningar som visade på akut investeringsbehov avseende klippare i
samband med kartläggningen.
Jula BK har totalt 35 000 m2 gräsyta att sköta, varav A-planens yta är 6 000 m2. Syftet med
robotgräsklipparen är att minimiera klipptiden på A-planen.
Av de två övriga föreningar som enligt kartläggningen har behov av nya klippare, har Björsäters IF och Tidavads IF beviljats bidrag om 55 000 kronor respektive 55 900 kronor.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2014-12-16, Jula BK, ansökan om bidrag till robotgräsklippare
Ansökan från Jula BK:s styrelse 2014-12-11, Ansökan om bidrag för robotgräsklippare
______________________________________________________

Expedieras till:
fritidschef Tomas Ekström
Jula BK
ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 51

KS 2013/294

Begäran om utökad investeringsram för gummiasfalt på
Ekuddenbadet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar att bevilja tilläggsanslag för gummiasfalt på utomhusbadet
Ekudden, projekt 2490.
Tilläggsanslaget om 396 tkr finansieras genom att ombudgeterade medel i tekniska nämndens budget för investeringar, projekt 2472 (Vadsboskolan upprustning), överförs till projekt 2490 (Ekuddens utomhusbad renovering etapp 2).
Bakgrund

Servicebyggnaden med entré, kiosk, personalutrymmen, duschar och omklädningsrum på
Ekuddenbadet har under 2014 genomgått en total renovering där i princip samtliga utrymmen är renoverade till nybyggnadsstandard.
Samtidigt har stora bassängens inlopp bytts ut. För att genomföra detta arbete har marken
runt bassängen grävts ur. Återstår att under våren 2014 lägga tillbaka betongplattorna som
utgör gångstråk runt bassängen. Inför detta arbete har fritidschefen och energiingenjören
diskuterat om det är möjligt att i stället för betongplattor lägga s.k. gummiasfalt runt samtliga bassänger och gångvägar upp till gångstråk vid och till servicebyggnadens entréer där
betongplattorna föreslås ligga kvar.
Med denna investering får badet en ordentlig och synlig uppfräschning även utomhus och
säkerheten höjs då halkrisken på gummiasfalt är lägre, skönare för gående och lättare att
hålla ren med minskad risk för kontamination av badvattnet.
I budget för investeringsprojekt 2490 återstår 138 tkr vilket räcker till att återställa gångstråken med betongplattor. Kostnaden för att lägga gummiasfalt är, enligt offert, 474 000
tkr. Tillkommer kostnad för underarbete som inte ingår i offerten, ca 60 tkr. Den totala
kostnaden uppgår därmed till 533 000 tkr. Avgår kvarstående medel i budget 138 tkr,
summa netto att äska i tilläggsanslag är därmed 396 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström samt energiingenjör Dan Hjalmarsson
2015-01-28, Begäran om utökad investeringsram för gummiasfalt på Ekuddenbadet. Skrivelsen innefattar även offert och situationsplan.
______________________________________________________

Expedieras till:
fritidschef Tomas Ekström
energiingenjör Dan Hjalmarsson
ekonomienhetschef Jonas Eriksson
tekniska nämnden (Ewa Sallova)

Justerandes signatur
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Ks § 52

KS 2015/21

Medborgarförslag om att utsmycka Krontorpsrondellen med en
Torsösnipa
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att, i likhet med andra inlämnade gestaltningsförslag, pröva
medborgarförslaget om att genomföra en kompletterande utsmyckning av Krontorpsrondellen med en Torsösnipa med segel i full skala vid en eventuell framtida omgestaltning av
Krontorpsrondellen.
Kommunstyrelsen konstaterar att det inte finns några beslut eller avsatta medel för att återuppväcka projektet ”omgestaltning av Krontorpsrondellen”.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Bakgrund

Lennart Carlberg, Vaktelvägen 42 i Mariestad, föreslår i ett medborgarförslag att Krontorpsrondellen ska utsmyckas med en Torsösnipa med segel i full skala. Enligt förslaget kan snipan och seglen uppföras i rotsfritt stål alternativ obehandlad corténstål. Medborgarförslaget
överlämnades till sektor samhällsbyggnad för beredning.
Medborgarförslaget är identiskt med det förslag som Mariestads kommun diskuterat med
företrädare för Lions Mariestad under våren 2014. Mariestads kommun valde att inte gå vidare med förslaget mot den huvudsakliga bakgrunden att det i dagsläget inte bedömdes som
att ärendet inte var ekonomisk prioriterat.
Mariestads kommun har även tagit fram egna förslag till kompletterande gestaltning med en
tydlig anknytning till att stärka upplevelsen av Mariestad som en stad vid sjön Vänern. Förslagen byggde då på att med sjömärken markera ut en enslinje. Detta genomfördes dock
inte och kommunstyrelsens arbetsutskott ansåg då att ”rondellen var färdiggestaltad”.
Så sent som den 15 december 2014 behandlade kommunfullmäktige ett medborgarförslag
om kompletterande utsmyckning av Krontorpsrondellen. Då föreslogs att rondellen skulle
utsmyckas med konstverk föreställande ”en eller flera oxar”. Kommunfullmäktige beslutade
att medborgarförslaget ska beaktas (prövas) vid en kommande omgestaltning av Krontorpsrondellen. Det finns idag inga beslut eller avsatta medel för att återuppväcka projektet ”omgestaltning av Krontorpsrondellen”.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslutet

Medborgarförslag från Lennart Carlberg, Vaktelvägen 42 i Mariestad, i vilket han föreslår att
Krontorpsrondellen ska utsmyckas med en Torsösnipa med segel i full skala, inklusive bilder av förslaget.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2015-01-30, Medborgarförslag om att utsmycka Krontorpsrondellen med en Torsösnipa.
Budgetkalkyl för att utsmycka Krontorpsrondellen med en Torsösnipa.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-12-15, Medborgarförslag om att placera ett
konstverk föreställande en oxe i Krontorpsrondellen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Lennart Carlberg
chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 53

KS 2014/318

Medborgarförslag om att sänka borgensavgiften för Mariehus AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om sänkt borgensavgift för Mariehus AB.
Kommunfullmäktige står därmed fast vid tidigare beslut (Kf § 2013/124) om en borgensavgift med 60 räntepunkter (0,6 procent).
Marianne Kjellquist (S), Ida Ekeroth (S), Stellan Pettersson (S) och Nils Farken (MP) deltar
inte i beslutet.
Bakgrund

Ann och Helen Sörklev, Mariegärdes väg 19 samt Mariegärdes väg 21, i Mariestad har var
för sig inkommit med medborgarförslag i vilka de föreslår att Mariestads kommun ska
minska borgensavgiften för Mariehus AB till 0,2 procent. Motiveringen till medborgarförslaget är att borgensavgiften höjer hyrorna för Mariehus lägenheter.
Kommunfullmäktiges tidigare beslut (Kf § 2012/140) innebär att en borgensavgift med 40
räntepunkter tas ut från och med 1 juli 2011. Sedan 2011 är kommuner skyldiga att enligt
lag ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och ställa marknadsmässiga avkastningskrav på
sina bostadsbolag. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar.
I samband med beslut om drift-och investeringsbudget för år 2014 beslutade kommunfullmäktige 2013-11-11 att höja borgensavgiften för bolagen till 60 räntepunkter (0,6 %). Det
innebär att Mariehus betalar cirka 2,5 miljoner kr och VänerEnergi ca 0,9 miljoner kr år
2014. Mariehus har i samband med tidigare beslut aviserat att den höjda borgensavgiften
kan medföra hyreshöjningar.
Om borgensavgiften sänks riskerar detta att klassas som otillåtet statsstöd. Bevisbördan för
att kraven inte ställs för lågt ligger på kommunen. De jurister som kontaktades inför beslutet år 2012 ansåg att nivån i Mariestads kommun utifrån våra förutsättningar egentligen
borde ligga högre än 40 punkter. VD Tomas Werngren på Kommuninvest konstaterade i
januari 2015 att 60 punkter är den absolut lägsta nivån Mariestad bör ligga på.
Om borgensavgiften enligt medborgarförslaget sänks till 0,2 procent för Mariehus AB blir
borgensavgiften olaglig. En sådan sänkning innebär därför att bryter vi mot lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) och kan bli skadeståndsskyldiga.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Ann och Helen Sörklev i vilka de föreslår att Mariestads kommun
ska minska borgensavgiften för Mariehus AB till 0,2 procent.
Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef/ekonomichef Maria Vaziri 2015-01-29, Svar på
medborgarförslag om sänkning av borgensavgiften för Mariehus AB.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ann Sörklev)
(Helen Sörklev)
(Kommunchef/ekonomichef Maria Vaziri)
(Mariehus AB)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 54

KS 2014/392

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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 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 fortfarande.
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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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
Justerandes signatur

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

Justerandes signatur

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

Medborgarförslag om att anlägga en eller flera hundrastgårdar i
Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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 om 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.
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Syftet med en hundrastgård vid Ekuddens utebad är främst för 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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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)
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KS 2014/325

Beslut om antagande:
Detaljplan för Hässlestad 1:31 m.m.(tidigare Torsö skola m.m.)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för Hässlestad 1:31 m.m. (tidigare Torsö skola
mm), Mariestads kommun.
Bakgrund

Syftet med detaljplan för Torsö skola m.m. är att tillåta befintlig skolbebyggelse som enligt
tidigare detaljplan delvis ligger på så kallad prickmark vars innebörd är att den egentligen
inte får bebyggas. Samtidigt möjliggörs boende i samlingslokalen på fastigheten Nolby 9:1.
2012-05-24 godkände kommunstyrelsen upprättat köpekontrakt med Torsö Skärgårdsskola
där kommunen överlåter del av fastigheteten Hässlestad 1:22. I köpekontraktet framgår att:
”Parterna är medvetna om att befintlig bebyggelse delvis strider mot gällande detaljplan. Det är kommunens
intention att vid behov starta ett planarbete. Kommunen står för kostnaden kopplad till detta.”.
Planförslaget har varit på samråd under hösten år 2014. Detaljplanen har upprättats enligt
enkelt förfarande (PBL 2010:900).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-04 att anta detaljplan för Hässlestad
1:31 m.m. (tidigare Torsö skola mm), Mariestads kommun.
Detaljplanen ska dock antas av kommunstyrelsen och med anledning av detta överlämnas
ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik samt plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp 2015-01-15, Beslut om antagande: Detaljplan för Hässlestad 1:31
m.m.(tidigare Torsö skola m.m.).
Detaljplan för Hässlestad 1:31 m.m.(tidigare Torsö skola m.m.), Antagandehandling upprättad i januari 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16
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Ks § 56 (forts.)
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Detaljplan för Hässlestad 1:31 m.m.(tidigare Torsö skola m.m.), Samrådsredogörelse upprättad i januari 2015.
Detaljplan för Hässlestad 1:31 m.m.(tidigare Torsö skola m.m.), Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik
plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 57

KS 2015/116

Förstudie av en ny förbifart Radbyn i Bråtensvägens förlängning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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 Kkmmunstyrelsens arbetsutskott att utreda
möjligheterna till en förbifart.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
______________________________________________________

Expedieras till:
stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, planarkitekt Maria Nilsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Ks § 58

KS 2014/205

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
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

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Rune Skogsberg (C) och Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Marianne Kjellquist (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige antar
upprättat förslag till detaljplan för infart Radbyn utan justeringar.
Nils Farken (MP) och Marie Engström-Rosengren (V) tillstyrker Kjellquists (S) förslag till
beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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
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KS 2012/227

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

Kommunstyrelsens beslut

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 kommunstyrelsen 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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
______________________________________________________

Expedieras till: Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, Planarkitekt Adam Johansson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/437

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

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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
______________________________________________________

Expedieras till:
stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
planarkitekt Adam Johansson
planarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/79

Utbyggnad av ny parkeringsplats vid Laxhall i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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.
______________________________________________________

Expedieras till:
exploateringschef Erik Randén
chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
ekonom Elisabeth Westberg
t.f. gatuchef Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 62

KS 2014/343

Internkontrollplan för år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättade kontrollmoment i förslag till plan för internkontroll 2015.
Bakgrund

Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet
är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Avsikten med intern kontroll är:
-

att ha grepp över både verksamhet och ekonomi

-

att styra mot effektivitet

-

att ha ordning och reda

-

att skapa trygghet

Under år 2014 utarbetades, utifrån den s.k. COSO-modellen, ett nytt reglemente för internkontroll med tillhörande dokument som beslutades gälla för hela kommunen fr.o.m. verksamhetsår 2015.
Varje år beslutas om en plan för intern kontroll där man väljer att fokusera på några speciellt viktiga kontrollmoment. Kommunstyrelsen har utarbetat förslag till plan för intern kontroll för år 2015. Planen innefattar administrativa kontroller samt redovisningskontroller
och avser både kommunstyrelsen (sex stycken) och kommungemensamma (sex stycken)
kontroller.
Nämnden har i år på ett mer systematiskt sätt genomfört en risk- och väsentlighetsanalys
där tre av nämndens verksamhetsprocesser valts ut (budgetprocessen, detaljplanprocessen
samt SAM-processen - Systematiskt arbetsmiljöarbete) och kartlagts som grund för riskanalysen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist 2015-02-02, Internkontrollplan för 2015.
Plan för intern kontroll 2015.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Risk- och väsentlighetsanalys.
______________________________________________________

Expedieras till:
chefen för sektor ledning Maria Vaziri
controller Håcan Lundqvist

Justerandes signatur
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KS 2013/437

Begäran om medel för projekt skolområde väster
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Bakgrund

Kommunfullmäktige tog i maj 2014 ett inriktningsbeslut 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.
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 skol
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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byggnaden 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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 64

KS 2015/114

Årsredovisning för år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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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Kommunstyrelsens bokslut 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för kommunstyrelsens verksamheter.
Bakgrund

Kommunens nämnder ska årligen upprätta ett bokslut som är en ekonomisk sammanställning av nämndens verksamheter under aktuellt kalenderår. Nämndens bokslut kommer därefter att utgöra en del av kommunens årsredovisning.
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige hur kommunkoncernen har använt sina ekonomiska och personella resurser utifrån kommunens målområden. Årsredovisning beskriver hur väl kommunkoncernen har uppfyllt de mål som kommunfullmäktige har beslutat.
Ekonomienheten har upprättat bokslut för kommunstyrelsens verksamheter år 2014. Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson redovisar bokslutet på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Kommunstyrelsens bokslut för år 2014.
______________________________________________________
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ekonomienhetschef Jonas Eriksson
redovisningschef Lars Bergqvist
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Kommunstyrelsens budget för år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till budget för styrelsens verksamhet innevarande år.
Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat ett förslag till budget för kommunstyrelsens verksamheter
för år 2015.
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson presenterar förslaget till budget för kommunstyrelsens
verksamheter för år 2015 på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Förslag till budget för kommunstyrelsens verksamheter år 2015.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt kvalitetschef Maria Torp
2015-02-23, Avveckling av tjänsten som kommunarkivarie med anledning av besparingar
inom kommunstyrelsens verksamhet.
Samverkansprotokoll 2015-03-03.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2015-03-09, Konsekvensbeskrivning med anledning av avvecklad samverkan inom arkivverksamheten.
Skrivelse upprättad av ekonomienhetschef Jonas Eriksson 2015-03-16, Konsekvenser av
besparing 2015 för ekonomienheten.
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-03-11, Konsekvensanalys budget 2015
Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2015-03-10, Detaljbudget för Ks 2015 –
beskrivning av konsekvenser av besparing
______________________________________________________

Expedieras till: ekonomienhetschef Jonas Eriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Sida 30

Kommunstyrelsen
Ks § 67

KS 2014/429

Revisionsrapport avseende tekniska nämnden och kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad och Töreboda kommuner
inom ramen för MTG-samarbetet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över revisionsrapporten avseende tekniska nämnden
och kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad och Töreboda kommuner inom ramen för
MTG-samarbetet enligt följande:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en gemensam analys inom MTG-samarbetet av de
slutsatser och rekommendationer som framkommer i revisorernas rapport.
Kommunstyrelsen rekommenderar att en utvärdering genomförs inför varje ny mandatperiod kring nämndens uppdrag och medlemskommunernas ambitioner.
Kommunstyrelsen rekommenderar vidare att uppdraget till MTG-styrgruppen tydliggörs.
Revisorerna lyfter fram en rad synpunkter och rekommendationer som kräver en gemensam
dialog inom MTG-samarbetet. Mot den bakgrunden bör en gemensam analys göras tillsammans med tekniska nämnden under ledning av MTG-styrgrupp.
Bakgrund

Kommunrevisorerna i Mariestads kommun, Gullspångs kommun och Töreboda kommun
har genomfört en gemensam granskning av tekniska nämnden och kommunstyrelserna i de
tre kommunerna. De bedömer att det finns en risk för att de tre kommunernas styrning och
uppföljning av den gemensamma nämnden inte sker på ett tillfredsställande sätt och att det
finns en risk att nämnden inte uppfyller kommunernas uppdrag avseende omfattning, kvalitet och effektivitet. Granskningen ingår i revisorernas revisionsplan för år 2014.
Syftet med granskningen var att bedöma om intentionen/ursprungstanken från bildandet av
den gemensamma nämnden är uppfylld. I granskningen belyser revisionen styrning, ledning
och effektivitet. Därtill redovisas hur samarbetet har utvecklats genom bildandet av nämnden. Respektive medlemskommun har sedan att ta ställning till de iakttagelser och slutsatser
som berör sin kommun.
Revisorernas resultat av granskningen
1. Kommunstyrelserna i de tre kommunerna har formulerat en tydlig ansvars- och uppdragsbeskrivning
till tekniska nämnden.
Det finns en ansvars- och uppdragsbeskrivning i de utredningar som genomfördes inför att samverkan påbörjades. Dock följs inte beskrivningarna. Enligt revisorerna är ansvarsfördelningen mellan respektive kommunstyrelsen och tekniska nämnden oklar.
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun har vid ett antal tillfällen agerat mot tekniska
nämndens prioriteringar. Kommunstyrelsen i Mariestads kommun har också agerat
inom tekniska nämndens uppdrag genom bl.a. val av prioriteringar vid besparingskrav.
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2. Kommunstyrelserna i de tre kommunerna har skapat ändamålsenligt system för styrning, planering och
uppföljning av den gemensamma tekniska nämnden.
Tekniska nämnden saknar regelrätta beställningar för den verksamhet som bedrivs i Mariestad. Tekniska nämnden upprättar och samordnar verksamhetsmässig och ekonomisk
rapportering i enlighet med medlemskommunernas årscykel.
3. MTG:s styrgrupp har ett tydligt definierat uppdrag samt hur de arbetar för att uppfylla uppdraget.
Revisorerna har inte funnit att det finns något skrivet uppdrag för MTG-styrgruppen.
Styrgruppen har svarat att uppdraget består i att säkerställa ursprungstanken med samverkan följs. Styrgruppen fattar inga formella beslut och utfallen av gruppens möten
kommuniceras sällan till tekniska nämnden. Revisorerna konstaterar också att styrgruppen i vissa fall används på ett felaktigt sätt då kommunchef eller andra tjänstemän presenterat sina ärenden där istället för hos tekniska nämnden. Det innebär risk för att
tekniska nämndens mandat urholkas.
4. Tekniska nämndens verksamhet har en dimensionering som är anpassad efter nämndens uppdrag.
Flera utredningar inom Mariestad visar på att nämndens verksamhet inom Mariestad
inte har tillräckligt stor budget för de uppdrag nämnden fått. Tekniska nämnden har
mot Mariestad, ständigt negativa budgetavvikelser. Detta trots tilldelade tilläggsanslag,
främst inom gatuverksamheten. Ofta sker tillägg för nya arbeten utöver den löpande
verksamheten. Det finns också mycket eftersatt underhåll både inom fastighets- och gatuverksamheten. Behov enligt upprättade underhållsplaner klarar nämnden inte av att
genomföra. Nämndens uppdrag bestäms till del av kommunernas beställningar. För att
utföra vissa verksamheter används tjänsteköp av företag. Frågan om konkurrensutsättning av egen verksamhet har diskuterats. För närvarande är det i regionen svårt att
kunna hitta och anställa ”rätt person” inom flera yrkeskategorier. Detta får ofta till följd
att ytterligare tjänsteköp måste till.
5. Tekniska nämndens verksamhet avseende struktur, system för planering, uppföljning och utveckling av
kvaliteten är ändamålsenlig i förhållande till dess uppdrag.
Det framkommer att nämndens ledamöter i första hand anser att de representerar sin
kommun, men att de nu i större omfattning ser sitt ansvar för samtliga beslut som rör de
tre kommunerna. Det beskrivs att det ibland har funnits problem med verkställighet av
beslut och att nämnden inte begärt återkoppling på investeringsprojekt. Här finns ett utvecklingsområde att skapa bättre styrning och uppföljning av beslut.
6. Tekniska nämnden uppfyller Mariestads kommuns uppdrag avseende omfattning, kvalitet och effektivitet.
Kommunens uppdrag till tekniska nämnden är i enlighet med den budget och verksamhetsplan som fastställts. Nämndens verksamhet och dess resultat mäts i enlighet med
kommunens uppföljningsrutiner.
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Revisorernas slutsatser av granskningen
Den utredning som ligger till grund för samverkan om kommunalteknisk verksamhet inom
MTG är grundlig och genomtänkt. Revisorernas uppfattning är att det fortfarande finns
flera förbättringsområden för att tekniska nämnden ska kunna verka i enlighet med de intentioner som redovisades i den ursprungliga utredningen. Det finns fortfarande delar i utredningen som inte genomförts.
Nämndens roll som utförarnämnd som beskrivs i förutsättningarna vid bildandet, kan inte
genomföras så länge beställarkompetens saknas i respektive medlemskommun. Som en följd
av det har nämnd och förvaltning kommit att fungera på ett traditionellt sätt där man identifierar behov, föreslår åtgärder och genomför arbetet.
Om samverkan kring kommunalteknik ska organiseras i en beställare/utförarorganisation,
vilket var ursprungstanken med samverkan behöver utveckling ske vilket innebär att:
-

En beställarfunktion måste finnas i varje kommun.

-

Inom samverkan måste det beslutas hur beställningar ska ske och kommuniceras.

-

Beställningar måste alltid gå rätt väg (inte ”runda” tekniska nämnden).

-

För att nå samordningsvinster kring kommunteknisk verksamhet behöver arbetet mellan de tre kommunerna kunna samordnas och optimeras.

I mars 2010 redovisades till fullmäktige en utvärdering av MTG-samarbetet innefattande politisk styrning och verksamhet. En slutsats i utvärderingen var att arbetet inom ramen för
MTG-teknik i huvudsak fungerar på ett bra sätt trots att de fullmäktigebeslut som ligger till
grund för samarbetet inte följs i praktiken.
Revisorerna rekommenderar att de slutsatser som redovisas i utvärderingen från 2010 behandlas i respektive kommun att:
-

Gå tillbaka och analysera de fullmäktigebeslut som ligger till grund för samarbetet.

-

Tydliggöra roller, uppdrag och förväntningar.

-

Införa en nyckeltalsbaserad modell för uppföljning och utvärdering.

Slutsats
T.f. kommunchefen samt controllern rekommenderar att en utvärdering genomförs inför
varje ny mandatperiod kring nämndens uppdrag och medlemskommunernas ambitioner. De
rekommenderar vidare att MTG-styrgruppens uppdrag tydliggörs.
Revisorerna lyfter fram en rad synpunkter och rekommendationer som kräver en gemensam
dialog inom MTG-samarbetet. Mot den bakgrunden bör en gemensam analys göras tillsammans med tekniska nämnden under ledning av MTG-styrgrupp.
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Revisionsrapport avseende tekniska nämnden och kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad och Töreboda kommuner inom ramen för MTG-samarbetet, inklusive missivskrivelse.
Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef Maria Vaziri samt controller Håcan Lundqvist
2015-02-02, Revisionsrapport avseende tekniska nämnden och kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad och Töreboda kommuner inom ramen för MTG-samarbetet
______________________________________________________

Expedieras till:
kommunrevisionen
kommunstyrelsen Töreboda kommun
kommunstyrelsen Gullspångs kommun
kommunchef Lars Arvidsson
controller Håcan Lundqvist
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Ombudgetering av investeringsmedel för kommunstyrelsens
verksamheter från år 2014 till år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
______________________________________________________

Expedieras till:
ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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Ombudgetering av driftmedel för Mariestads kommun från år 2014
till år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
______________________________________________________

Expedieras till:
ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson, samtliga nämnder
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Ombudgetering av investeringsmedel för Mariestads kommun
från år 2014 till år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunstyrelsens nästa sammanträde den 13 april,
bjuda in tf teknisk chef, va-chef, fastighetschef, tf gatuchef samt verksamhetsekonom för att
lämna en redogöresle över samtliga planerade investeringsprojekt och större underhållsåtgärder under 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 2015 för Mariestads kommun. I förslaget föreslås att 7 061 tkr av investeringsmedel ombudgeteras inklusive exploateringsprojekt om -10 318 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med tillägget att kommunstyrelsen beslutar att till nästa sammanträde den 13 april bjuda in tf teknisk chef, va-chef, fastighetschef, tf gatuchef samt verksamhetsekonom för att lämna en redogöresle över samtliga
planerade investeringsprojekt och större underhållsåtgärder under år 2015.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut och föreslår
även att kommunstyrelsen ska bjuda in tf teknisk chef, va-chef, fastighetschef, tf gatuchef
samt verksamhetsekonom för att lämna en redogöresle över samtliga planerade investeringsprojekt och större underhållsåtgärder under år 2015.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag samt eget tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Sida 37

Kommunstyrelsen
Ks § 70 (forts).
______________________________________________________

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.
______________________________________________________

Expedieras till:
ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
samtliga nämnder
tf teknisk chef Kristofer Svensson
va-chef Michael Nordin
tf gatuchef Johan Bengtsson
fastighetschef Bo Theorén
verksamhetsekonom Elisabeth Westberg
nämdsekreterare Ewa Sallova
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Ansökan från VänerEnergi AB om kommunal borgen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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 kronor. 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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Sida 39

Kommunstyrelsen
Ks § 72

KS 2014/6

Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för upphandling och inköp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till tillämpningsanvisningar till riktlinjer för
upphandling och inköp.
Kommunstyrelsen reviderar därmed kommunfullmäktiges beslut § 10/2014 punkt 2 om
tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp.
Bakgrund

Med anledning av nya lagstadgade beloppsnivåer inom upphandlingsområdet krävs att tilllämpningsanvisningar till riktlinjer för upphandling och inköp uppdateras. Anvisningarna
ska även revideras med anledning av en den nya verksamhetsmodellen som infördes i januari 2014. Vissa mindre textändringar med syfte att stärka beställarorganisationen har även
gjorts.
Kommunstyrelsen beslutar om ändringar i tillämpningsanvisningarna och kommunfullmäktige beslutar om ändringar i riktlinjerna.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-01-28.
Förslag till Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för upphandling och inköp, daterad 201501-09.
________________________________
Expedieras till:
redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Sida 40

Kommunstyrelsen
Ks § 73

KS 2015/92

Jämställdhet- och mångfaldsplan i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till jämställdhet- och mångfaldsplan för Mariestads kommun.
Bakgrund

Samtliga medarbetare i Mariestads kommun ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Samtliga
medarbetare ska känna en stolthet över att arbeta i Mariestads kommun för att vi respekterar och värdesätter varandra.
Utöver att kommunen har en laglig skyldighet att upprätta en handlingsplan för jämställdhet
och mångfald är kommunens strävan att ha en plan som alla kan ställa sig bakom och agera
utifrån. Mariestads kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, vilket en ärlig genomgående
jämställdhets- och mångfaldsplan bidrar till.
Jämställdhets- och mångfaldsplanen är framtagen av jämställdhets- och mångfaldsgruppen
som består av representanter från arbetstagarorganisationer, chefer och personalenheten.
Gruppen har kartlagt jämställdhets- och mångfaldsbehov i Mariestads kommun och utvecklat mål och åtgärder utifrån kartläggningen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Pa-konsult Jessica Gibson samt personalchef Stefan Wallenå 201501-21, Jämställdhet- och mångfaldsplan – förslag.
Förslag till Mångfald- och jämställdhetsplan 2015-2017.
Förslag till Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(pa-konsult Jessica Gibson)
(personalchef Stefan Wallenå)
(samtliga nämnder)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Sida 41

Kommunstyrelsen
Ks § 74

KS 2015/91

Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för energi- och klimatrådgivningen
2014.
Bakgrund

Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det kommande
årets arbete. Från och med verksamhetsåret 2009 är det ett krav från energimyndigheten att
kommunerna formellt godkänner verksamhetsplanen.
Efter avslutat verksamhetsår sammanställs en verksamhetsberättelse. Det finns inget krav
från Energimyndigheten om godkänd verksamhetsberättelse men väl ett intresse för förtroendevalda att följa upp utfallet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol 2015-02-04, Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2014.
Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Sida 42

Kommunstyrelsen
Ks § 75

KS 2014/439

Motion om översyn av ersättningen till personer inom LSS som
arbetar inom kommunala verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till socialnämnden för beslut om ersättningsform och ersättningsnivå. Eventuellt tillkommande kostnad får beaktas i kommande
budgetdiskussioner.
Kommunfullmäktige konstaterar härmed att motionen är besvarad.
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) föreslår i en motion att kommunen ska genomföra en översyn av
ersättningen till personer inom LSS som arbetar i kommunala verksamheter så att ersättningen är någorlunda skälig. Motionen överlämnades till sektor stöd och omsorg för beredning.
Daglig verksamhet ska ge en meningsfull sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar. Insatsen bör innehålla både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter. Daglig verksamhet är inte en anställningsform och arbetet är inte avlönat.
Däremot kan det syfta till att utveckla den enskildes möjlighet till ett förvärvsarbete. Insatsen kan ges till personer i arbetsför ålder, som inte förvärvsarbetar eller studerar och som
tillhör personkrets 1 eller 2 enligt 1 § LSS. Det ska finnas en föreståndare i verksamheten
som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten bedrivs med god kvalitet och ger god omvårdnad.
Daglig verksamhet är en av de tio insatserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som varken arbetar eller studerar. Daglig verksamhet gäller personkrets 1 och 2 i LSS, det vill säga människor med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller hjärnskada. Människor i personkrets
3 (med omfattande funktionsnedsättningar) har inte rätt till daglig verksamhet.
Daglig verksamhet är den insats som beviljas flest personer av alla LSS-insatser och är den
insats som ökat mest sedan lagen trädde i kraft. Uppskattningsvis har nu cirka 30 000 människor daglig verksamhet.
På Socialstyrelsens öppna jämförelser kan man studera hur daglig verksamhet fungerar i
olika kommuner. Det framgår till exempel att kommunernas uppsökande verksamhet, informationssatsningar och inventeringar av behov har minskat.
När det gäller övergång från daglig verksamhet till anställning är siffrorna låga. I 42 procent
av kommunerna har någon börjat på arbete eller praktik, men det kan alltså bara röra sig om
en person. Ännu lägre andel av kommunerna har personer som gått från sysselsättningsinsatser enligt socialtjänstlagen till arbete eller praktik. Detta är märkligt eftersom många arbetsmarknadsenheter i andra sammanhang redovisar många övergångar till arbete.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Sida 43

Kommunstyrelsen
Ks § 75 (forts.)
______________________________________________________

Det kan noteras att det är frivilligt för kommunen att betala ut habiliteringsersättning. De
funktionshindrade erhåller ersättning från försäkringskassan för sitt uppehälle. 89 procent
av Sveriges kommuner betalar dock ut habiliteringsersättning till de som har daglig verksamhet enligt LSS beviljad.
Skaraborg
12 kommuner i ”gamla” Skaraborg har svarat på frågan om hur stor habiliteringsersättning
som betalas. Hjo kommun har den högsta habiliteringsersättning och betalar 56 kr/ hel arbetsdag och Skara har den lägsta och betalar 35 kr/ hel arbetsdag. Övriga kommuner betalar
en summa däremellan. Tibro betalar habiliteringsersättning med 10 kr/timma.
Mariestads kommun betalar 36 kr/ heldag vilket motsvara 6 kr/timma.
Förslag till förändring
Chefen för sektor stöd och omsorg föreslår att habiliteringsersättning ska utgå per timma
istället för hel eller halvdags ersättning.
Chefen för sektor stöd och omsorg har inget eget förslag om eventuell höjning utan redovisar endast de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant beslut.
En höjning från 6 kr/timma till 8 kr/timma skulle innebära en kostnadsökning på ca
180 000 kr/år.
En höjning från 6 kr/timma till 10 kr/timma skulle innebära en kostnadsökning på ca
360 000 kr/år.
2015-års budget för habiliteringsersättningen är 625 000 kr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Motion av Christer Dalvik (MAP) i vilken han föreslår att kommunen ska genomföra en
översyn av ersättningen till personer inom LSS som arbetar i kommunala verksamheter så
att ersättningen är någorlunda skälig.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt utredare Caroline Dernstam-Johansson, Utredning/förutsättningar för habiliteringsersättning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Kommunstyrelsen
Ks § 75 (forts).
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Christer Dalvik)
(chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(utredare Caroline Dernstam-Johansson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 44

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Sida 45

Kommunstyrelsen
Ks § 76

KS 2015/40

Motion om framtagande av kommunal tomtmark för villabebyggelse i
Lugnås, Björsäter och Tidavad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige tillstyrker intentionen i motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna
för att, i samverkan med kommunal och privata markägare, ta fram tomtmark för bostadsbebyggelse i samtliga kransorter.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
tillskapa ytterligare LIS-områden på landsbygden.
Bakgrund

Leif Udéhn (S) har inkommit med en motion om att ta fram kommunal tomtmark för villabebyggelse i Lugnås, Björsäter och Tidavad. Motionen har överlämnats till sektor samhällsbyggnad för beredning.
I Mariestads kommuns tomtkö finns ca 140 intresseanmälningar där ingen har pekat ut
dessa orter som särskilt intressant att bygga i.
Att iordningställa kommunala tomter med tekniska anslutningar kräver investeringar. Exploateringschefen bedömer det inte som möjligt att, inom rimlig tid, få tillbaka dessa kostnader genom försäljning av tomter. Det anses vara mer lämpligt att tillsammans med enskild
intressent/exploatör ta fram relevanta tomter när det finns ett konkret intresse.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

En enig kommunstyrelse tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Underlag för beslut

Motion av Leif Udéhn (S) om framtagande av kommunal tomtmark för villabebyggelse i
Lugnås, Björsäter och Tidavad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Sida 46

Kommunstyrelsen
Ks § 76 (forts).
______________________________________________________

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén 2015-02-10, Motion om framtagande av kommunal tomtmark för
villabebyggelse i Lugnås, Björsäter och Tidavad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Leif Udéhn)
(chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Sida 47

Kommunstyrelsen
Ks § 77

KS 2014/450

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-16

Sida 48

Kommunstyrelsen
Ks § 77 (forts.)
______________________________________________________

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Anette Karlsson (M), Rune Skogsberg (C), Johan Abrahamsson (M) och Morgan Forsberg
(KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Marie Engström-Rosengren (V) tillstyker arbetsutskottets förslag till beslut enligt punkten 1
med tilläggsyrkandet att punkt 1 ska kompletteras med texten ”Utredningen även ska beakta
intentionen i motionens andra del”.
Ida Ekeroth (S) tillstyrker Engströms-Rosengrens (V) tilläggsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 77 (forts).
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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
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Kommunstyrelsen
Ks § 78

KS 2015/94

Förutsättningar/principer för ersättning för förlorad arbetsförtjänst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att förtroendevald, som är yrkesverksam på annan ort, är
berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid de tillfällen som ett schemalagt
arbetspass infaller i anslutning till sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Detta gäller även annan förrättning som, i direkt anslutning, föregås eller efterföljs av
schemalagt arbetspass.
Då arbetsplatsen är förlagd på annan ort är den förtroendevalda berättigad till ersättning för en hel arbetsdag i samband med förrättningar och sammanträden i Mariestad.
2. Kommunstyrelsen beslutar att motsvarande förutsättningar gäller för samtliga förtroendevalda i Mariestads kommun som har schemalagd arbetstid.
Henrik Karlsson (-) och Anders Karlsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
och beslut.
Bakgrund

Enligt dokumentet Arvoden och traktamenten i Mariestad, antaget av kommunfullmäktige,
framgår att ”Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser och bestämmelserna om ersättning för förlorad arbetsförtjänst avgörs av kommunstyrelsen”.
Personalchefen överlåter till kommunstyrelsen att tolka om, alternativt i vilken omfattning,
förtroendevald är berättigade till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Anette Karlsson (M), Johan Abrahamsson (M), Göran Hellström (FP) och Björn Fagerlund
(M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Marianne Kjellquist (S) yrkar att ärendet återremitteras och att det överlämnas till arvodesgruppen för att inarbetas i förslaget till revidering av dokumentet ”Arvoden och traktamenten för förtroendvalda”.
Marie Engström-Rosengren (V) tillstyrker Kjellquists (S) yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp frågan om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden konstaterar att det därmed endast kvarstår ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt det förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
personalchef Stefan Wallenå
lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2015/87

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
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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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Marianne Kjellquist (S) och Morgan Forsberg (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag tillb
beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
chefen för sektor ledning Maria Vaziri
folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
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Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen
Mål nr 781-15
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
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Begäran om inträdesordning upprättad av Henrik Karlsson (-) 2015-01-26, Inträdesordning
för Henrik Karlsson
Bestyrkt protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-26 inklusive anslagsbevis.
______________________________
Expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping
stadsjurist Rolf Sjöström
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KS 2012/392

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sjöängen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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 planmässigt 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 stycken 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 statusbestämma 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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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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.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(va-chef Michael Nordin)
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KS 2014/339

Val av ledamot till styrgrupp för samverkan och samordning av
besöksmålet Göta kanal 2015-2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Johan Abrahamsson (M) att ingå i styrgruppen för samverkan och samordning av besöksmålet Göta kanal 2015-2017. Till ersättare väljs Björn Fagerlund (M).
Bakgrund

Göta kanalbolag AB önskar få svar från Mariestads kommun om vilken ledamot, förslagsvis
kommunalråd eller motsvarande som kan ingå i den nybildade styrgruppen.
I styrgruppen sitter representanter från deltagande finansiärer.
Kanalbolaget önskar svar senast den 9 mars. Styrgruppen sammanträder två gånger per år.
Första mötet är den 22 april i Motala.
När det gäller representation i arbetsgruppen så ingår Mariestads turistchef där sedan tidigare.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) yrkar att kommunstyrelsen utser Johan Abrahamsson att ingå i styrgruppen för smaverkan och samordning av besöksmålet Göta kanal 2015-2017. Vidare föreslår Skogsberg (C) att Björn Fagerlund (M) utses till Abrahamssons (M) ersättare.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Skogsbergs yrkande till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse från Anders Donlau, VD för AB Göta kanalbolag, Start för samverkan och samordning av besöksmålet Göta kanal 2015-2017.
Skrivelse från AB Göta kanalbolag, Samverkan och samordning av besöksmålet Göta kanal
2015-2017, med uppdaterad medfinansiering.
______________________________________________________

Expedieras till:
AB Göta kanalbolag, Anna Meyer
turismchef Lotta Samuelsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 24 januari 2915 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från den 4 februari 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från den 18 februari 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från den 25 februari 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Protokoll från den 29 januari 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från den 26 februari 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

VänerEnergi AB

Protokoll från den 9 december 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från den 17 februari 2015 anmäls och läggs till handlingarna
______________________________________________________

Skarborgs kommunalförbund

Protokoll från förbundsfullmäktige den 15 januari 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från styrelsen den 30 januari 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Trafikverket

Minnesanteckningar från workshop 1 för åtgärdsvalsstudie väg 26 den 4 december 2014
anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommuner i samverkan för Inlandsvägen

Mötesanteckningar från medlemsmöte den 20 februari 2015anmäls och läggs till handlingarna.
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IT-nämnden

Protokoll från den 10 februari 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Delegationsbeslut - Lotterilagen

Delegationsbeslut enligt lotterilagen anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Delegationsbeslut - Skolskjuts

Delegationsbeslut för skolskjuts perioden 2014-12-18 till 2015-01-22 anmäls och läggs till
handlingarna.
______________________________________________________

Delegationsbeslut – Överlåtelse av mark

Delegationsbeslut för överlåtelse av mark till enskilda för bostadsbyggnation anmäls och
läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Delegationsbeslut - Färdtjänst

Yttrande över överklagan av beslut om avslag på ansökan om färdtjänst anmäls och läggs till
handlingarna.
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-03-16

Anslagsdatum

2014-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-04-15
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Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

