Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Sida 0

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00-15.20
Sammanträdet ajournerades 12.05–13.15

Beslutande

Övriga deltagande

Johan Abrahamsson
Rune Skogsberg
Marianne Kjellquist
Ida Ekeroth
Henrik Karlsson

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

Lars Arvidsson
Lars Bergqvist
Stefan Wallenå
Maria Vaziri
Jonas Eriksson
Tina Karling Hellsvik
Jan Bertilsson
Adam Johansson
Annika Björklund
Irene Andersson
Maria Torp
Mats Widhage
Lars Wallberg
Anders Johansson
Maria Henriksson
Ola Blomberg

Ordförande
1: e vice ordförande, deltog ej § 166, § 172
2: e vice ordförande, deltog ej §174
Ledamot, deltog ej §174
Ledamot
Kommunchef
Redovisningschef §§ 151-252
Personalchef §§ 151-152
Chef sektor ledning §§ 151-152, §§ 160-161,
§ 174
Ekonomienhetschef §§ 151-152, §§ 160-161,
§ 174
Stadsplanechef §§ 153-157
Sakägare § 154
Planarkitekt § 156-157
Kommunikationschef § 171
Trafiksamordnare § 158
Kvalitetschef § 159
Näringslivschef §§ 169-170
Handelsutvecklare § 169
Projektledare, del av § 170
Kulturchef § 172
Sekreterare

Utses att justera

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

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

Paragrafer

149-174

Ola Blomberg
Ordförande

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

Johan Abrahamsson
Justerande

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

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 149

Handlingar att anmäla
______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Naturskyddsföreningen. Skrivelse till länsstyrelsen där Naturskyddsföreningen motsätter
sig en etablering av tolv vidkraftverk i Kinneskogen. (KS 2011/330)
2. Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) samt kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marianne Kjellquist (S) till ledamöter och ersättare i skatteutskottet. Argument mot Skatteverkets beslut att centralisera verksamheten till färre orter.
(KS 2015/129).
3. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Redovisning av kommunens sparande av den statliga
ersättningen av anslag 2:4 krisberedskap. (KS 2015/143)
4. Västtrafiks årsredovisning 2014.
5. Socialnämnden. Beslut att anta åtgärdslista med besparingar för vidare utredning av sektorchef till socialnämndens sammanträde i april 2015.
__________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 150

Inbjudningar
______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Tidans vattenförbund. Kallelse till årsstämma den 15 april kl. 18.00 i Skövde stadshus.
2. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till konferens om den lokala demokratins
villkor den 3 juni 2015 i Kristiandstad.
3. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till seminariet Nyttoberäkningar och Sverigeförhandlingen den 29 april 2014 i Göteborg. Trafikverket har tagit fram regionalekonomiska beräkningar som kan användas i faktainsamlingen och kommande förhandlingar.
4. Västra Götalandsregionen, Länsstyrelserna m.fl. Inbjudan till konferensen Föräldrastöd
och tonåringar den 2 juni 2015 i Göteborg.
__________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 151

KS 2015/112

Resursbudgetmodell - finansiering
______________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med upprättat förslag till finansiering av budgetbeloppet inom resursbudgetmodellen. Beloppet gäller för budget år 2015 och plan för åren
2016-2018.
2. Kommunstyrelsen beslutar att, utöver ovanstående finansiering, öka fastighetsavdelningens
avkastningskrav med 2 000 tkr till totalt 5 000 tkr för innevarande år.
Marianne Kjellquist (S) samt Ida Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund

I samband med budgetarbetet inför år 2015 finns som bilaga resursbudgetmodell 2.0 för
Mariestads kommun. I budget för år 2015 ingår även 5,0 miljoner kronor som en del av finansieringen av budgeten. För att fördela det beloppet inom nämnderna har en fördelning gjorts
som baseras på utfallet år 2014 för personalkostnader och inköp. Respektive del har sedan
fördelats utifrån andelen i utfallet. Beloppet är ramminskningar för nämnderna som på sikt
förväntas kompenseras av lägre kostnader för inköp och personal. Inga insatser från centralt
håll för personal och inköp inom resursbudgetmodellen ingår i beloppet.
Beloppet 5,0 miljoner kronor fördelasår 2015 och plan 2016-2018 enligt nedan (belopp tkr):
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Totalt:

516
984
1730
1719
51
5 000

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-03-30, Resursbudgetmodell
finansiering.
__________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
(Personalchef Stefan Wallenå)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 152

KS 2015/112

Resursökning inom resursbudgetmodellen
______________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tillägg i budget år 2015 med 2 700 tkr och tillskjuter i
plan år 2016 4 150 tkr, år 2017 3 950 tkr samt år 2018 2 300 tkr för tillkommande kostnader
inom resursbudgetmodellen. 150 tkr kvarstår även efter plan för våren 2016-2018.
Av beloppen är 150 tkr kopplat till inköp samtliga år och 2 550 tkr år 2015, 4 000 tkr år 2016,
3 800 tkr år 2017 samt 2 150 tkr år 2018 är personalrelaterat.
Beloppet år 2015 tas från kommunstyrelsens medel till förfogande och år 2016 och framåt
läggs det in i budgeten enligt plan.
Bakgrund

I samband med budgetarbetet inför 2015 finns som bilaga resursbudgetmodell 2.0 för Mariestads kommun. Modellen ger grundförutsättningarna för förändrat sätt vid inköp, möjligheten
att nå sänkt sjukfrånvaro samt ökad frisknärvaro och minskade kostnader för främst timavlönade vikarier. För att nå målen krävs insatser i form av personella resurser med förändrade
aktiviteter och arbetssätt samt ekonomiska insatser som möjliggör förändringarna.
Inköp
För förändringar av arbetssätt inom inköp krävs ekonomiska insatser i form av ett systemstöd.
För systemstödet behövs beslut om inköp och därefter tid för installation och sedan underhåll.
Systemet blir ett starkt stöd för att tillsammans med verksamheterna, där behov finns, hitta
möjligheterna till ett förändrat inköpssätt. Systemet ger förutsättningar att erhålla de uppgifter
som ligger till grund för en inköpsanalys på områdesnivå, avtalsnivå eller sektor- och kommunnivå. En ny modul behövs även som ett tillägg i befintligt system för att dokumentera
avtal enligt Lou.
Till detta krävs även en resurs som i dag finns utanför beställarorganisationen men inom
kommunen för att tillsammans med verksamheterna kunna analysera och fördjupa sig i verksamheternas inköpsrutiner. Resursen och verksamheten ska vid behov tillsammans hitta sätt
för att inköp kopplat till upphandling och avtal ska genomföras och följas. Tillkommande
externa kostnader per år 2015 och framåt vid förändrat arbetssätt för inköp:
Systemstöd inkl. extern tid:
135 tkr
Ny modul uppföljning Tendsign: 15 tkr
Totalt:
150 tkr (0,15 mnkr)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 152 (forts.)
__________________________________________________________

Personal
Inom resursen personal finns en mycket stor potential avseende ekonomi och inte minst för att
förbättra förutsättningarna för vår personal. Personalkostnaden inom kommunen inkl. pensioner är nästan 950 mnkr och representerar den i särklass största resurskostnaden. Genom att
öka fokus på utveckling, förvaltning och underhåll av denna resurs ger goda förutsättningar för
ökat mervärde, förbättrad effektivitet/produktivitet samt kvalitet på levererade tjänster. Samt
goda möjlighetera att minimera bristkostnaderna och på det sättet påverka det ekonomiska
resultatet i positiv riktning.
Aktiviteter (inkl. kostnadskalkyl)
belopp mnkr
Systematiskt arbetsmiljöarbete
AML-”certifiering” enl Color-method

2015 2016 2017 2018
0,3 0,3 0,3
0

Systematiskt hälsoutvecklingsarbete
1,35 2,7 2,7
Hälsoprofiler
Hälsoplaner med aktiviteter för att ”ta hand om resultatet”
av HPB på individ/gruppnivå.
”Hälsokontrakt” - kontrakt om åtaganden utifrån anställningsbarhet.
Snabba insatser mot korttidsfrånvaro
0,2 0,3 0,3
Hälsosamtal
0,2 0,2 0
Kartläggning o analys
Chefs- och ledarskap
0,5 0,5 0,5
Chefsutveckling
Medarbetarskap
0,25 0,5 0,5
Medarbetarutveckling
Arbetstidslösningar
0,25 0,5 0
Arbetstidsmodeller/”utredning” alt projekt
Totalt:
3,05 5,0 4,3
Initialt kostnadsantagande:
Summa brutto/år
- 0,5 -1,0 -0,5
Egenfinansiering
Summa netto:
2,55 4,0 3,8

1,35

0,3
0
0,5
0,5
0
2,65
-0,5
2,15

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist samt personalchef Stefan Wallenå
2015-03-30, Resursökning inom resursbudgetmodellen.
__________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Redovisningschef Lars Bergqvist samt personalchef Stefan Wallenå)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 153

KS 2015/153

Trafikutredning för västra Mariestad
______________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger sektor samhällsbyggnad (avdelning tillväxt och utveckling
och gatuavdelningen) i uppdrag att genomföra en trafikutredning för området kring de nya F-6
skolor som projekteras i västra Mariestad. Utredningsområdet innefattar även delar av Marieforsleden.
Syftet med utredningen är främst att säkerställa trafiksäkra tillfartsvägar för skolelever till och
från de nya skolorna i område väster men även att stärka trafiksäkerheten i allmänhet för västra
Mariestad.
Utredningen genomförs av konsult och projektleds från gatuavdelningen. Utredningskostnad
beräknas uppgå till 180 tkr och finansieras inom ramen för översiktsplanearbete inom sektor
samhällsbyggnad. Trafikutredningen beräknas vara slutförd v 27.
Bakgrund

För att säkerställa trafiksäkra vägar för elever till och från de nya F-6 skolor som planeras och
projekteras inom stadsdelarna Gärdet och Lockerud krävs att kommunen inleder ett analysarbete. Analysen innefattar en inventering och en problembeskrivning ur tillgänglighets-, säkerhets- och trygghetssynpunkt. Utredningen omfattar samtliga trafikslag och har fokus på oskyddade trafikanter. Den omfattar även en sammanställning av förslag till åtgärder i trafikmiljön,
även detta med fokus på oskyddade trafikanter.
Den färdiga rapporten ska ligga till grund för planering och investeringar i trafikmiljö och
skolvägar.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2015-03-18, Beslut om trafikutredning för västra Mariestad.
__________________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 154

KS 2011/40

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att bjuda in länsöverdirektören för att diskutera generell hållning vid bebyggelse i strandnära lägen.
Bakgrund

Förslag till detaljplan för del av Sundet 5:1 m fl., Torsö, har samråtts och granskats under åren
2012 och 2013. Efter antagande i kommunfullmäktige beslutade Länsstyrelsen att pröva kommunens antagandebeslut, och kom efter prövning fram till att upphäva planen i dess helhet.
Mariestads kommun överklagade detta beslut till regeringen, dock utan framgång, då regeringen valde att fastställa Länsstyrelsens beslut.
Exploatören Jan Bertilsson har i tiden efter regeringens beslut om att upphäva planen varit i
kontakt med stadsplaneavdelningen och önskar påbörja ett nytt planarbete inom en begränsad
del av området, för att få fram sex till sju tomter i anslutning till befintlig bebyggelse.
Stadsplaneavdelningen har varit i kontakt med Länsstyrelsen angående markägarens förfrågan
om ett omtag inom en begränsad del av planområdet. Utifrån de svar man fått från Länsstyrelsens gör stadsplaneavdelningen tolkningen att Länsstyrelsen kommer ha samma uppfattning
som tidigare, och att ett nytt planarbete inte är en framkomlig väg. Då planarbete innebär
kostnader både vad gäller tid och resurser och utgången i detta fall är oviss, önskar stadsplaneavdelningen, med hänsyn till exploatören, avstyrka begäran om planuppdrag. (Kostnaden för
ett nytt planarbete uppskattas till ca 40 000 kronor).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-03-11 att bordlägga ärendet tills vidare.
Sakägaren ska bjudas in till det sammanträde då ärendet behandlas av arbetsutskottet. Sakägaren har bjudits in och närvarar på sammanträdet.
Underlag för beslut

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

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 155

KS 2015/151

Uppdrag avseende detaljplan för norra delen av Ladukärrsområdet,
Mariestad centralort
______________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för norra delen av Ladukärrsområdet, Mariestad centralort. Syftet ska vara att möjliggöra mindre tillbyggnader t.ex. uterum och garage.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsförvaltningen har uppmärksammat stadsplaneavdelningen på behovet av
en översyn av gällande stadsplaner för kvarteren Orren, Tofsmesen, Blåmesen, Tjädern, Domherren, Morkullan, Sparven och Talgoxen i norra delen av Ladukärr, Mariestad centralort.
Bland de boende i villakvarteren efterfrågas möjlighet för tillbyggnader, främst uterum och
garage, vilket inte tillåts i gällande stadsplaner.
Stadsplaneavdelningens ställningstagande
Gällande stadsplaner innebär att området är hårt reglerat och att det i dagsläget, i princip, inte
medges möjlighet för några tillbyggnader. Med anledning av den hårda regleringen bedömer
stadsplaneavdelningen att det finns ett behov av ändring av gällande stadsplaner för att kunna
möta efterfrågan på tillbyggnader hos de boende i området.
Vid upprättande av förslag till detaljplan för ovan nämnda kvarter avses endast möjlighet för
tillbyggnad, särskilt av uterum och garage att studeras. Syftet med detaljplanen är att anpassa
gällande stadsplaner efter vår tids behov samtidigt som områdets kvaliteter och särdrag säkerställs.
Detaljplanen föreslås upprättas med standardförfarande eftersom den inte bedöms stå i konflikt med kommunens översiktsplan eller länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas vidare inte
medföra betydande miljöpåverkan.
Kostnad för framtagande av förslag till detaljplan kommer att tas ut som planavgift i samband
med bygglovgivning.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Jenny Olausson
2015-03-24, Beslut om uppdrag gällande detaljplan för norra delen av Ladukärrsområdet,
Mariestad centralort.
__________________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Jenny Olausson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 156

KS 2013/437

Beslut om granskning:
Förslag till detaljplan för Termiten 1 m.m., Mariestad centralort
______________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Termiten 1 m.m. blir
föremål för granskning enligt normalt planförfarande.
2. Arbetsutskottet beslutar att detaljplanen ska kompletteras med att kommunfullmäktige har
beslutat om en finansiering av en F-6 skola inom detaljplaneområdet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 att ersätta dagens F-6 skolor inom skolområde
Väster (Lockerudsskolan, Kronoparksskolan, Flitiga Lisans skola och Leksbergs skola) med två
nya 2-parallelliga F-6 skolor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-05-21 att ge planavdelningen i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för nybyggnad av 2-parallellig F-6 skola på Lockerud.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-12-17 att förslag till detaljplan för Termiten 1
m.m., Mariestad centralort ska samrådas enligt normalt planförfarande. Rubricerat detaljplaneförslag var föremål för samråd under perioden 2014-12-19 till 2015-02-06. Samrådsmöte hölls
2015-01-28 i Trädgårdens skola. Under samrådstiden inkom 13 skriftliga yttranden vilka sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.
Planområdet ligger inom stadsdelen Lockerud, ca 2 km sydväst om Mariestad centrum och
omfattar ca 7,5 ha bebyggd mark, park- och naturområden. Förslag till detaljplan för Termiten
1 m.m., Mariestad centralort syftar till att möjliggöra uppförande av ny F-6 skola på Lockerud.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekterna Adam
Johansson samt Hanna Asp 2015-03-24, Beslut om granskning: Förslag till detaljplan för
Termiten 1 m.m., Mariestad centralort.
Plankarta med bestämmelser, detaljplan för Termiten 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads
kommun (granskningshandling)
Planbeskrivning, detaljplan för Termiten 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun
(granskningshandling)
Samrådsredogörelse för Termiten 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun
__________________________________________________________

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

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Sida 10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 157

KS 2013/437

Beslut om samråd:
Förslag till detaljplan för Hertigen 1 m.fl., Mariestad centralort
______________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Hertigen 1 m.fl. blir
föremål för samråd enligt normalt planförfarande.
2. Arbetsutskottet beslutar att detaljplanen ska kompletteras med att kommunfullmäktige har
beslutat om en finansiering av en F-6 skola inom detaljplaneområdet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 att ersätta dagens F-6 skolor inom skolområde
Väster (Lockerudsskolan, Kronoparksskolan, Flitiga Lisans skola och Leksbergs skola) med två
nya 2-parallelliga F-6 skolor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-05-21 planavdelningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för nybyggnad av 2-parallellig F-6 skola inom kv. Hertigen.
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 kommunen tidigt ska kunna få ett å brett och bra beslutsunderlag som möjligt. Ett planprogram utreder lämplig markanvändning och behandlar översiktliga frågor som rör t.ex. infrastruktur, bebyggelse, miljö och genomförande. Detta ligger till grund för detaljplanering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-11-26 att samråda förslag till planprogram för
F-6 skola inom stadsdelen Gärdet, Mariestad centralort. Under samrådstiden, 2014-11-28 till
2015-01-16 inkom elva skriftliga yttranden. Samrådsmöte hölls 2014-12-17 i Trädgårdens skola.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-16 att anta planprogram för F-6 skola inom stadsdelen
Gärdet, Mariestad centralort.
Planområdet ligger inom stadsdelen Gärdet, ca 1 km söder om Mariestad centrum och omfattar ca 6 ha bebyggd mark, gator, park- och naturområden. Förslag till detaljplan för Hertigen 1
m.fl., Mariestad centralort syftar till att möjliggöra uppförande av ny F-6 skola inom kv. Hertigen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekterna Adam
Johansson samt Hanna Asp 2015-03-24, Beslut om samråd: Förslag till detaljplan för Hertigen
1 m.fl., Mariestads centralort.
Förslag till detaljplan för Hertigen 1 m.fl., Mariestads centralort, Plankarta med bestämmelser.
Förslag till detaljplan för Hertigen 1 m.fl., Mariestads centralort, Planbeskrivning, samrådshandling.
Justerandes signatur
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Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson
Planarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 158

KS 2015/108

Årlig uppföljning av regionalt trafikförsörjningsprogram
______________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Mariestads kommun påtalar vikten av att Västtrafik och Västra Götalandsregionen kontinuerligt och proaktivt arbetar med att utöka kollektivtrafiken för att möta pågående delregionala urbanisering. Detta gäller särskilt busslinje 500 och anknytningstrafik till Töreboda
för vidare resa med snabbtåg mot Stockholm.
2. Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter på trafikförsörjningsprogrammet och
uppföljningen av åtgärdslistan i enlighet med upprättat förslag.
Bakgrund

Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen ett regionalt trafikförsörjningsprogram för
kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt överenskomna samverkansformer mellan
region och kommuner skall programmet följas upp en gång per år.
Syftet med den årliga avstämningen är att säkerställa att trafikförsörjningsprogrammet rör sig i
rätt riktning samt att vidareutveckla samverkansformerna för en högre måluppfyllelse.
Sammanfattningsvis visar uppföljningen att kollektivtrafiken under en treårsperiod har utvecklats positivt avseende resandeutveckling och miljöanpassning. Då det gäller invånarnas nöjdhet
med kollektivtrafiken och anpassning av hållplatser för funktionsnedsatta går utvecklingen
långsammare. Det krävs samverkan mellan kommun och region för att nå målen i programmet.
Avstämningen innefattar därför även frågor om hur kommun och region kan nå längre tillsammans.
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson har upprättat ett förslag till synpunkter på trafikförsörjningsprogrammet och uppföljningen av åtgärdslistan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2015-03-11, Remissvar – Årlig avstämning av regionalt trafikförsörjningsprogram.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2015-03-11, Synpunkter från Mariestads kommun på 2014 års uppföljning av trafikförsörjningsprogram samt på uppföljning av åtgärdslista för stärkt dialog och
samverkan.
Västra Götalandsregionen, Kollektivtrafiknämnden 2015-02-25, Remiss till kommunerna i
Västra Götaland. Regionalt trafikförsörjningsprogram – årlig avstämning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 158 (forts.)
__________________________________________________________

Västra Götalandsregionen, Kollektivtrafiknämnden, 2014 års uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet.
Uppföljning av åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden,
Västtrafik och kommunerna.
__________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Västra Götalandsregionen, Kollektivtrafiknämnden)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 159

KS 2014/201

Bokslut för nämndernas mål år 2014
______________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan Hur kan nämnden/styrelsen bidra till
förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så att det säkerställs att det finns resurser att genomföra de beslutade målen. Målen följs också upp i samband
med budgetuppföljningen, det vill säga i samband med prognosarbetet samt i delårsrapport
och årsbokslut.
Kvalitetschef Maria Torp informerar om av målbokslut för nämndernas mål 2014 på sammanträdet
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2015-03-27, Målbokslut nämndernas mål 2014.
__________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(kvalitetschef Maria Torp)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 160

KS 2015/154

Prognos 1 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner prognos 1 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti
samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som
ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 1 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson informerar om prognos 1 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 1 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 161

KS 2014/433

Prognos 1 år 2015 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidierna i socialnämnden och tekniska
nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2015-04-22.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 1 år 2015 för Mariestads kommun.
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson informerar om prognos 1 år 2015 för Mariestads
kommun på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 1 år 2014 för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 162

Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten för år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner arbetsmarknadsenhetens verksamhetsplan för år 2015 med en
justering under punkt 2 ”Övergripande mål” där det tydligt ska framgå att enheten främst
ska arbeta med kommunala uppdrag.
Bakgrund

Verksamhetsplanen är ett viktigt styrdokument för Arbetsmarknadsenheten. Den innehåller
enhetens vision, övergripande mål och syfte med verksamheten; kvantitativa, kvalitativa och
utvecklingsmål samt beskriver verksamhetens värdegrund. Planen innefattar även kommunstyrelsens nämndmål nr 3 för år 2015 vilket syftar till att bidra till Vision 2030.
Då kommunstyrelsen är verksamhetsnämnd för arbetsmarknadsenheten är det viktigt för
inriktningen på arbetsmarknadsenhetens arbete under år 2015 att styrelsen tar del av verksamhetsplanen och beslutar att fastslå densamma.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt arbetsmarknadschef Ulrika Lindahl 2015-03-26, Verksamhetsplan arbetsmarknadsenheten 2015.
Förslag till verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten år 2015.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Arbetsmarknadschef Ulrika Lindahl)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 163

KS 2015/100

Återrapportering av uppdrag om energi- och klimatrådgivarnas
kompetens kan integreras i andra kommunala verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-02-25 kommunchefen i uppdrag att utreda om
energi- och klimatrådgivarnas kompetens kan integreras i andra kommunala uppgifter och
verksamheter. Ärendet överlämnades till chefen för sektor samhällsbyggnad för beredning.
Energi- och klimatrådgivningen får riktas till hushåll, företag och organisationer. (SFS
2010:1125) Tidigare år har det varit möjligt att söka extra medel för att energi- och klimatrådgivaren ska kunna arbeta med rådgivning avseende kommunens egna byggnader, fastigheter och transporter. Denna möjlighet ersattes med ett statligt stöd till energieffektivisering
i kommuner och landsting vilket innebar att de kommunala energi- och klimatrådgivarna
inte längre fick arbeta med kommunens egna byggnader, fastigheter och transporter. Det
statliga stödet för energieffektivisering i kommunerna har nu upphört.
Energimyndigheten är tydlig med att energi- och klimatrådgivningen inte, med statlig finansiering, får arbeta med kommunernas fastigheter och transporter. Energi- och klimatrådgivarna tycker att det är slöseri med kompetens att de inte får arbeta mot kommunerna. Här
är förslag på områden där energi- och klimatrådgivarna ändå skulle kunna ha en roll som
sakkunniga i kommunens verksamhet.
Nybyggnationsärenden, renoveringar och ombyggnader, bygglovsprocesser, energi- och
transportinfrastruktur i fysisk planering, placering av förnybar energi som solceller, informationsspridning mot verksamheter och förtroendevalda.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-03-25,
Utredning om energi- och klimatrådgivarnas kompetens kan integreras i andra kommunala
uppgifter och verksamheter.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 164

KS 2014/120

Medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten till Gamla
Ekuddens naturreservat
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget om att tillgängliggöra Gamla Ekuddens naturreservat.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, inom de möjligheter som nuvarande skötselplan medger, reparera/ersätta trasiga broar och spänger samt förbättra
vandringsstigar i övrigt. Kostnaden om 150 tkr finansieras inom ramen för kommunens
skogsverksamhet. Om möjligt ska uppdraget utföras av arbetsmarknadsenheten.
Bakgrund

Yngve Erngren, Strandvägen 31 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska grusa/barka de vandringsstigar på Gamla Ekudden som är svårframkomliga
samt byta ut eller reparera de broar som är trasiga. Vidare föreslås att kommunens ska gallra
bort ruttna grenar som sträcker sig över vandringsstigarna. Medborgarförslaget överlämnades till sektor samhällsbyggnad för beredning.
Sektor samhällsbyggnad konstaterar att broar och huvudvandringsstigen inom Gamla
Ekuddens naturreservat behöver åtgärdas. Förslagvis ska arbetet ske som ett samverkansprojekt inom sektor samhällsbyggnad (Verksamhet teknik samt mark- och exploatering).
Kostnaderna bedöms översiktligt uppgå till ca 150 tkr och kan finansieras av kommunens
skogsverksamhet.
Underlag för beslutet

Medborgarförslag från Yngve Erngren, Strandvägen 31 i Mariestad, om att förbättra tillgängligheten till Gamla Ekudden.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt markoch exploateringschef Erik Randén 2015-03-04, Medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten till Gamla Ekuddens naturreservat.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Yngve Erngren)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Mark- och exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 165

KS 2015/9

Medborgarförslag återbruk av möbler och inventarier samt en
”fixarverkstad” för meningsfull sysselsättning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen och verksamhetsledningen inom arbetsmarknadsenheten att utforma den framtida utvecklingen inom verksamheten.
Bakgrund

Ingela Johansson, Marieforsleden 54, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att
Mariestads kommun ska inrätta en verksamhet för återbruk av möbler, inventarier m.m. Vidare ska kommunen inrätta en ”fixarverkstad” som ger meningsfull sysselsättning för t.ex.
långtidsarbetslösa och andra som skulle må bra av att känna sig behövda. Detta är även ett
bidrag till en hållbar utveckling. Medborgarförslaget har överlämnats till chefen för arbetsmarknadsenheten för beredning.
På Maria Nova arbetar, arbetsmarknadsenheten, vuxenenheten inom individ- och familjeomsorgen, delar av LSS/daglig verksamhet och uppföljningsansvarig för gymnasieungdomar upp till 20 år tillsammans med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, primärvården
och frivården, med personer som står mycket långt från arbetsmarknaden. Det övergripande uppdraget är att hjälpa fler att uppnå en långvarig egen försörjning. Verksamheten
etablerades i samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om att införa en
ny organisation på arbetsmarknadsenheten i september 2014.
På arbetsmarknadsenheten finns idéer i den riktning som medborgarförslaget innehåller, att
arbeta med återvinning av något slag på Maria Nova. Redan idag utförs ibland liknande
uppdrag åt kommunens egna verksamheter men i mycket liten skala. I dagsläget finns inga
planer på att dra igång en fullskalig verksamhet av det här slaget men det är inte uteslutet att
det kan komma att ske lite längre fram.
Underlag för beslut

Medborgarförslag av Ingela Johansson, Marieforsleden 54, i Mariestad om att Mariestads
kommun ska inrätta en verksamhet för återbruk av möbler, inventarier m.m. Vidare ska
kommunen inrätta en ”fixarverkstad” som ger meningsfull sysselsättning för t.ex. långtidsarbetslösa och andra som skulle må bra av att känna sig behövda.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt arbetsmarknadschef Ulrika Lindahl 2015-03-25, Yttrande över medborgarförslag angående återvinning
av möbler.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 165 (forts.)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ingela Johansson)
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Arbetsmarknadschef Ulrika Lindahl)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 166

KS 2014/72

Åtgärdande av vatten och befintlig stallbyggnad samt nybyggnation
på Brunnsbergs ridanläggning samt igångsättningstillstånd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchefens förslag till beslut i arbetsutskottet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för åtgärdande
av vatten och befintlig stallbyggnad samt nybyggnation på Brunnsbergs ridanläggning.
Den totala kostnaden om 8 500 tkr är fördelat enligt följande:
-

Bygga servering och kök samt omklädningsrum för besökande, ca 6 300 tkr.

-

Ansluta fastigheten till kommunens VA-nät, ca 1 300 tkr.

-

Förstärka kapade takstolar och höja bjälklaget, ca 900 tkr.

Byggnation av servering och kök samt omklädningsrum för besökande, ca 6 300 tkr samt
förstärkning av kapade takstolar och höja bjälklaget, ca 900 tkr kommer att bli föremål för
partnering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till utvidgat
verksamhetsområde för vatten och avlopp som även innefattar Brunnsbergs ridanläggning.
Bakgrund

Det finns en politisk vilja att tillmötesgå ridklubbens önskemål att bygga servering med kök
samt omklädningsrum för besökande. Befintligt kontor och klubbhus skall rivas eller säljas
till ridklubben och då avgår drift- och underhållsåtagande helt från kommunen för dessa
byggnader. Nybyggnationen skall göras som en partneringupphandling.
På Brunnsbergs ridanläggning har det funnits klagomål på vattenkvaliten i många år. Försök
med filter samt att borra ny brunn har inte hjälpt och vattnet klassas idag som otjänligt. Fastighetsavdelningen har i samarbete med VA-avdelningen upprättat ett förslag till lösning
genom att ansluta till kommunens ledningsnät. När servering och omklädning för besökande har byggts medför det att anläggningen inte längre kan ses som en enskild brunn,
detta medför att vattnet måste åtgärdas.
Den bärande takkonstruktionen på befintlig stallbyggnad har kapats av den tidigare ägaren.
Enligt rapport från konstruktör uppvisar befintlig bjälklagskonstruktion sådana skador att
bjälklaget måste bytas inom en snar framtid. Den nya djurskyddslagen och Jordbruksverkets
föreskrifter gör att bjälklaget i den östra delen måste höjas.
Med den aktuella takhöjden kan endast hästar med en mankhöjd på ca 150 cm tas in. Inom
verksamheten förekommer hästar med större mankhöjd. Även boxbredden och storleken är
för liten enligt Jordbruksverkets föreskrifter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 166 (forts.)
______________________________________________________

Tekniska nämnden beslutade 2015-03-17 att föreslå kommunstyrelsen att anslå 10,2 mkr för
att: Bygga servering och kök, samt omklädningsrum för besökande, ca 8 mkr Ansluta fastigheten till kommunens VA-nät, ca 1,3 mkr Förstärka kapade takstolar och höja bjälklaget,
ca 0,9 mkr. Byggnation av servering och kök, samt omklädningsrum för besökande, ca 8
mkr samt förstärkning av kapade takstolar och höja bjälklaget, ca 0,9 mkr kommer att bli
föremål för partnering.
Tekniska nämnden anhåller om finansiering och igångsättningstillstånd hos kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-03-25 att återremittera ärendet och gav
kommunchefen i uppdrag att begära in anbud för att fastställa projektkostnaden för en omoch tillbyggnad av Brunnsbergs ridskola.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén samt projektledare Ulf Johansson 201502-25, Åtgärdande av vatten och befintlig stallbyggnad samt nybyggnation på Brunnsbergs
ridanläggning i Mariestad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Fastighetschef Bo Theorén)
(Projektledare Ulf Johansson)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 167

KS 2015/120

Tematiskt tillägg till översiktsplan för Gullspångs kommun
avseende vindbruk
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun har inga synpunkter angående den reviderade vindbruksplanen för
Gullspångs kommun.
Bakgrund

Vindbruksplanen för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner håller på att revideras. Förslaget avser att utgöra ett tematiskt tillägg till respektive kommuns översiktsplan och
kommer att behandlas separat av varje kommun. Planen är nu på utställning i Gullspångs
kommun.
Revideringen av den gällande vindbruksplanen görs dels då förnyad kunskap tillkommit,
dels då kommunerna vill prioritera utpekade LIS-områden. Därutöver har den tekniska utvecklingen vad gäller vindkraftverk lett till delvis nya förutsättningar genom att verken blir
högre och kan producera mer energi per verk.
Underlag för beslut

Utställningshandling, Tematiskt tillägg till översiktsplan för Gullspångs kommun avseende
vindbruk.
Skrivelse upprättad av miljöinspektör Åsa Furustam 2015-03-25, Angående reviderad vindbruksplan – Gullspångs kommun, inklusive missivskrivelser.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Gullspångs kommun)
(Miljö- och byggnadsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 168

KS 2015/368

Yttrande över förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt
2015-2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt
2015-2021 i enlighet med upprättat förslag.
Bakgrund

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har upprättat förslag till förvaltningsplan,
förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Västerhavets vattendistrikt. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslagen.
Ärendet överlämnades till sektor samhällsbyggnad som har upprättat ett förslag till yttrande.
Underlag för beslut

Förslag till yttrande över förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 upprättat av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, miljöingenjör Johanna Klingborn, miljöutredare
Håkan Magnusson, miljöinspektör Robert Skogh, miljöinspektör Jan Svensson samt miljöoch byggnadschef Lars Sylvén 2015-03-25, Remissyttrande – Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015.
Förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Västerhavets vattendistrikt.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Vattenmyndigheten)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Miljöingenjör Johanna Klingborn)
(Miljöutredare Håkan Magnusson)
(Miljöinspektör Robert Skogh)
(Miljöinspektör Jan Svensson)
(Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 169

Dialogmöte med representanter för Handelsplats Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott framförde vid sammanträdet 2015-03-25 önskemål om ett
dialogmöte med ordföranden, verksamhetsledaren samt kommunens två representanter i
Handelsplats Mariestad vid nästa möte.
Handelsutvecklare Lars Wallberg informerar om pågående och planerade projekt inom
Handelsplats Mariestad.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 170

Närings- och tillväxtfrågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun

Projektledare Anders Johansson lämnar en lägesrapport för pågående arbete med att upprätta en landsbygdsstrategi. Målsättningen är att det ska finnas ett färdigställt förslag till
landsbygdsstrategi den 1 maj.
______________________________________________________

Mariestad och industriell förnyelse

Näringslivschef Mats Widhage informerar om pågående arbete med ”Mariestad och industriell förnyelse”.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 171

KS 2013/293

Marknadsföringsstrategi för bostadsområden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bekosta framtagandet av en marknadsföringsstrategi för bostadsområden med 120 tkr. Marknadsföringsstrategin ska vara färdigställd och presenteras
för arbetsutskottet den 17 juni innevarande år. Marknadsföringen av nya bostadsområden
ska därefter påbörjas omgående.
Kostnaden belastar kommunstyrelsens medel till förfogande under innevarande år.
Bakgrund

För att erbjuda bra förutsättningar och hög servicenivå för kommunens invånare är det av
stor vikt att öka antalet invånare. Kommuner med vikande befolkningsunderlag riskerar att
hamna i en nedåtgående utvecklingsspiral.
Mariestads kommun har de senaste åren gjort stora investeringar i nya bostadsområden men
satsar även brett på exempelvis besöksnäring, offentlig miljö, landsbygdsutveckling och förbättrad infrastruktur samt planerar för två nya skolor. Investeringar som behöver en stark
befolkningsutveckling.
Målområde - invånare och bostad
I kommunens översiktsplan konkretiseras målsättningarna med Vision 2030 genom flera
mätbara mål för biosfär, turism, högre utbildning, invånare, näringsliv och kultur. Målen för
invånare/bostad lyder:
”Mariestad ska öka med 2000 invånare”
”Det ska byggas i genomsnitt 80 bostäder per år fram till år 2030 inom staden”.
För att nå bostadsmålet har kommunen hittills utvecklats med bostadsområden för småhustomer, sjönära bostadsbebyggelse och strandnära flerbostadshus med hyresrätter.
Marknadsföring bostadområden
I projektteringen av kommunens bostadsområden har en kostnad för marknadsföring om
10 tkr per tomt bedömts rimlig för att säkerställa en god försäljningstakt.
Aktuella tomter till försäljning är; Västra Skogen (25 småhustomter), Västra Ekudden (30
småhustomter) och Sjölyckan (120 småhustomter). Enligt ovan blir kostnaden för marknadsföring av bostadsområden därmed 1 480 tkr.
Aktuellt
För att lyfta Mariestad som boendeort och på sikt och öka invånarantalet behövs en kraftfull marknadsföring av ortens fördelar och boendemöjligheter till lämpliga målgrupper.
Marknadsföringen bör vara modig, sticka ut och använda nya kontaktvägar för att nå rätt
mottagare och uppnå sitt syfte.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 171 (forts.)
______________________________________________________

Strategi
En tydlig strategi behövs kring hur marknadsföringspengarna för bostadsområden ska användas. I framtagandet av en strategi beaktas kommunens fördelar som boendeort på ett
övergripande plan men även ner till enskilda bostadsområden/boendeformer.
Strategin ska tala om vilka budskap som ska sälja boende i Mariestad, till vem budskapen
ska riktas och hur de aktuella målgrupperna ska nås. I strategin bör även mål för marknadsföringen sättas och hur målen ska mätas/utvärderas.
Extern resurs
En extern resurs bör engageras för att driva processen och ge strategisk input kring budskap, målgrupper och kontaktvägar samt dokumentera och ta fram en presentation av resultatet. Syftet med den externa resursen är att komma ifrån det traditionella, att finna nya
vägar, att våga sticka ut i både budskap och genomförande.
Den externa resursen ska vara en professionell strategiskt inriktad kommunikationsbyrå
med tidigare erfarenhet av plats- och/eller boendemarknadsföring.
Kostnader för konsult och material beräknas till 120 000 kr.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2015-03-30, Marknadsföringsstrategi för bostadsområden.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunikationschef Annika Björklund)
(Exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 172

KS 2015/150

Uppdrag och verksamhetsbeskrivning Dacapo Mariestad 2015-2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner den upprättade organisations- och verksamhetsbeskrivningen
ur ett treårigt perspektiv för Dacapo Maristad.
Bakgrund

Dacapo Mariestad är en nybildad plattform för att utveckla högskolor, yrkeshögskolor och
universitetsnätverk som utbildningsanordnare och knyta fler utbildningar till Mariestad.
Plattformen drivs av Mariestads kommun. Sedan januari 2014 har Dacapo Mariestad haft en
verksamhetsledare och arbetet med att bygga en organisation och verksamhet har påbörjats.
Dacapo Mariestad behövs för att stärka de befintliga universitetsutbildningar som Göteborgs universitet driver i Mariestad, men även att utveckla och skapa fler universitets-, yrkeshögskole- och högskoleutbildningar. Målet är stärka det lokala kunskapskapitalet och
utnyttja de kapaciteter och resurser en aktiv studentverksamhet kan generera för lokalsamhället.
I Dacapo Mariestads verksamhetsplan för 2015 planeras verksamheten presentera en redovisning kring uppdrag, verksamhetsbeskrivning 2015-2017. Detta dokument har härmed
upprättats.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för Dacapo Maria Henriksson 2015-03-30, Uppdrag och
verksamhetsbeskrivning Dacapo Mariestad 2015-2017.
Uppdrag och verksamhetsbeskrivning Dacapo Mariestad 2015-2017.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Chefen för Dacapo Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 173

KS 2014/155

Revidering av samarbetsavtal om gemensam säkerhetssamordning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner det upprättade samarbetsavtalet om gemensam säkerhetssamordning.
Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner upprättade år 2005 ett avtal om gemensam
säkerhetssamordning. Säkerhetssamordnaren har tagit fram ett förslag till revidering av detta
avtal. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information om det nya avtalsförslaget i maj
2014 och ärendet togs åter upp i september men återremitterades. Skälet var att tydliggöra
kostnader samt beredskapen för krisinformation till kommunen.
Den stora förändringen i avtalet är förslaget att samla säkerhetssamordnarnas hela budget i
Gullspångs kommun. Det innebär att Gullspångs kommun administrerar, förvaltar, budgeterar, bokför och redovisar vad statsbidraget använts till.
I samband med att länsstyrelsen kontrollerade kommunernas säkerhetsarbete påtalades att
kommunerna använder statsbidraget, som är avsett för krisberedskap, till sysslor som inte är
förenliga med överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner. Men utgångspunkt från det har kommunchefsgruppen beslutat att skjuta till pengar motsvarande 25 procent av personalkostnaderna. Kostnaderna för säkerhetssamordning har i och med detta
ökat med ca 400 tkr per år. Denna post är finansierad i budget 2015.
I det nya avtalet har säkerhetssamordnarna ingen beredskap. Den gamla texten är borttagen
där det stod att det är av stor vikt att säkerhetsamordnaren har kort inställelsetid vid extraordinär händelse eller motsvarande och därför önskvärt med bostadsort inom kommunens
område. (4 § Stationeringsort och tillgänglighet)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri 2015-04-02, Revidering av
samarbetsavtal om gemensam säkerhetssamordning.
Förslag till samarbetsavtal om säkerhetssamordnare mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Förslag till budget 2015 säkerhetssamordnare MTG.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Bilaga 1 – Exempel på hur ersättningen är
avsedd/inte avsedd att användas.
______________________________________________________

Expedieras till
(Töreboda kommun, Gullspångs kommun)
(chefen för sektor ledning Maria Vaziri, Säkerhetssamordnare Johan Walfridson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 174

KS 2015/90

Kommunstyrelsens budget för år 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen ger chefen för sektor ledning i uppdrag att konsekvensbeskriva följande förändringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområden:
-

Administrativa enheten övertar ansvaret för nämndsekreteraren i miljö- och byggnadsnämnden inom ramen för befintlig personal. Miljö- och byggnadsnämnden ersätter administrativa enheten för denna tjänst.

-

Reducering med 1,0 tjänst alternativt en tjänst om 75 procent inom kvalitetsenheten.

-

En besparing om 300 tkr inom fritidsavdelningen.

-

En översyn av 3,0 tjänster inom medborgarkontoret.

-

En reducering med 1,0 tjänst inom ekonomienheten/redovisningsenheten.

-

En reducering med 1,0 till 1,5 tjänster inom utvecklingsenheten.

-

En reducering av kulturavdelningens budget med 600 tkr.

2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till modell för att
tydliggöra avkastningen av resursbudgetmodellen.
Marianne Kjellquist (S) samt Ida Ekeroth (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat förslag till budget för år 2016 för kommunstyrelsens verksamheter.
Underlag för beslut

Förändring av kommunstyrelsens verksamhet med 2 % besparing.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Ekonomienhetschef Maria Vaziri
Chefen för sektor ledning Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-04-08

Anslagsdatum

2015-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-05-05
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

