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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 259

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Beslut om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Västra Götalands län 2013, tilläggsbeslut. Ingen utav de projekt som behandlades avser
Mariestads kommun.
(KS 2010/0078)
2. Miljö- och byggnadsnämnden. Protokollsutdrag 2013-04-10 § 60, Yttrande över Rådgivningsrapport Miljö- och byggnadsnämnden inom MTG.
(KS 2013/0181)
3. Fristående konsulter. Erbjudande om att kostnadsfritt komma till Mariestads kommun
för att i ord och bild berätta hur man startar, driver och utvecklar Science center som
ett arbetsmarknadsprojekt.
4. Migrationsverket. Information om att den planerade kommuninformationsdagen blev
inställd p.g.a. allt för lågt deltagande. I skrivelsen frågar Migrationsverket kommunerna
även vilken veckodag som passar bäst för ett nytt möte, vilken information efterlyser
kommunerna från Migrationsverket samt om det var rätt mottagare i kommunen som
fick inbjudan.
5. Folkhälsorådet. Rapport, Projekt GY arbetsmiljö, Psykisk hälsa 2010-2014.
6. Riksbyggen. En hållbar berättelse 2012, Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning.
7. TorsöBladet April 2012.
8. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Beslut att förordna Ola Sterwin att vara vigselförrättare till och med den 31 december 2014 inom Mariestads kommun. (KS 2013/0081)
9. Oppositionsråd Marianne Kjellquist (S). Rapport från föreningsstämma för Handelsplats Mariestad Ekonomisk förening den 6 maj 2013 på Karlsholme, Mariestad (Bifogas)
10. Sveriges landsting & regioner, Center för eHälsa i samverkan. Årsrapport 2012.
11. Röda Korset. Verksamhetsberättelser 2012 från Röda Korskretsarna i Mariestad, Torsö
samt Björsäter Lugnås.
12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Landsting.
Rapport, ”Ta ett samlat grepp om trygghet och säkerhet”.
13. Sveriges Kommuner och Landsting. Information om att SKL:s valkongress genomförs
den 24 mars 2015 i Stockholm samt att SKL:s ordinarie kongress genomförs den 10-12
november 2015.
14. Näringsdepartementet. Information om uppdrag till Trafikverket avseende samverkan
mot alkohol och droger i trafiken.
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15. Mariestads kommun, Planeringschef Kristofer Svensson. Skrivelse till Arise Windpower, Svar på tidig fråga om etablering av två vindkraftverk vid Säby inom Mariestads
kommun.
(KS 2012/0067)
16. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att bevilja bygglov för ett vindkraftverk av märket
REpower Systems 3.2 med tornhöjd 123 meter och rotordiameter 114 meter, totalt 180
meter, på fastigheten Trilleholm 1.1 i Mariestads kommun.
17. Aditro. Skrivelse till KS-ordföranden Johan Abrahamsson, Möte med Västra Götalandsregionen 2012-11-15.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Ksau § 260

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Göteborgsregionens kommunalförbund m.fl. Inbjudan till konferensen ”Föräldrastödsprogram – spelar det någon roll vad man väljer?”
den 29 maj 2013 i Göteborg.
2. Skaraborgs kommunalförbund. Inbjudan till informationsdag om ”Resultat och framtid
för våra EU-program 2014-2020” den 14 maj i Skövde.
3. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till ”Länsstyrelsen goes HBTQ – en eftermiddag om normer och makt” den 30 maj 2013 i Göteborg.
4. Fastighetsägarna. Inbjudan till kurserna:
- Stadsutveckling ur ett fastighetsperspektiv den 25 april 2013 i Göteborg
- Grundläggande hyresrätt den 25 april 2013 i Borås.
- Gröna hyresavtal den 21 maj 2013 i Göteborg.
5. Fastbit. Inbjudan till seminarium om Fastbit framtida roll den 17 maj 2013 i Skara.
Rune Skogsberg (C) samt Christer Dalvik (MAP) representerar Mariestads kommun vid
seminariet.
6. Fokus. Inbjudan till seminariet ”Här är det bäst att bo 2013” den 16 maj 2013 i Stockholm.
7. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till ”Länsstyrelsens Plan- och byggdag,
Tema Bostad” den 24 maj 2013 i Göteborg.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-16

Sida 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 261

KS 2013/0153

Prognos 2 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 2 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
till handlingarna.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 2 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonom Jonas Eriksson)
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KS 2013/0153

Prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun till handlingarna.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidierna i barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för att presentera vilka åtgärder som vidtagits samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppnå en budget i balans under innevarande år. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-05-30.
Åtgärdsförslagen ska vara politiskt beslutade.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Ksau § 263

KS 2013/0002

Drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt
flerårsplan 2015-2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år
2014 samt flerårsplan 2015-2016 enligt majoritetspartiernas förslag.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) deltar inte i beslutet.
Socialdemokraterna samt Miljöpartiet återkommer med ett gemensamt förslag till drift- och
investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016 vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-05-23.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Mariestadspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna) har upprättat ett förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads
kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Förslaget presenteras av ordförande Johan Abrahamsson (M) på sammanträdet.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker majoritetspartiernas förslag till
drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Underlag för beslut

Majoritetspartiernas förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år
2014 samt flerårsplan 2015-2016.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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KS 2013/0204

Riktlinjer vid prövning av möjligheten att utöka kommunens
verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsloppsanläggningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar framtagna Riktlinjer för prövning av möjligheten att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsloppsanläggningar.
Riktlinjerna ska vara styrande i den nämnds- och förvaltningsövergripande prövningen om
att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsanläggningar
Bakgrund

Under de senaste åren har en rad frågor väckts från främst privatboenden på landsbygden
om kommunens möjlighet att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och
avloppsanläggningar för att även omfatta deras fastigheter. Områden ligger både i närheten
av tätorter och på landsbygden. För närvarande finns aktuella frågor för hantering från följande områden: Solberga/Guntorp, Sjöängen, Sundet, Moviken, Askevik, Nolhagen, Karleby, m.fl.
Planeringschefens, tekniska chefens samt Miljö- och byggnadschefens bedömning är att
dessa frågor inom de närmaste åren kommer att aktualiseras i exempelvis Brommösund och
på flera andra ställen. Frågorna kan även aktualiseras av Mariestads kommun och då främst
av två anledningar.
-

VA-frågorna kan vara en möjlighet för att kunna genomföra kommunens utvecklingsambitioner.

-

Området behöver ”miljösaneras” av någon anledning.

Förslaget bygger på att eventuell utökning av kommunens verksamhetsområde för vattenoch/eller avloppsanläggningar ska grundas på följande frågeställningar
-

Är området att betrakta som ett större sammanhang?

-

Finns det problem med miljö- och hälsa inom området?

-

Har kommunen några utvecklingsambitioner inom området?

-

Har VA-verksamheten några utvecklingsambitioner inom området?

-

Går det att över tid hantera vatten- och/eller avloppshanteringen genom enskilda anläggningar?

Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, tekniska chefen Åke Lindström
samt miljö- och byggnadschefen Lars Sylvén 2013-05-02, Riktlinjer vid prövning av möjligheten att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsloppsanläggningar
Justerandes signatur
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Riktlinjer för beredning av ärenden som berör frågor om att pröva möjligheten att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten- och avloppsanläggningar, 2 maj 2013.
Riktlinjer för beredning av ärenden som berör frågor om att pröva möjligheten att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten- och avloppsanläggningar.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Miljö- och byggnadschefen Lars Sylvén)

Justerandes signatur
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KS 2013/0113

Linje 3: Anropsstyrd trafik Mariestad – Ullervad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att linje 3 ska trafikera sträckan Mariestad – Ullervad och
omvänt vid fem tillfällen per vardag. Trafikstart sker i december 2013 och linjen ska
vara anropsstyrd. Linjen ska ha en styv tidtabell där resa kan beställas varannan timma.
2. Kommunstyrelsen beslutar att linje 3 ska utvärderas ett år efter införandet.
Bakgrund

Med anledning av att regionen ska spara 70 miljoner kr på kollektivtrafiken under 20132014 har Västtrafik bland annat sett över de linjer som har ett lågfrekvent resande. Den linje
i Mariestad som berörs av dessa effektiviseringsåtgärder är linje 510 Mariestad – Ullervad/Tidavad. Regionen har beslutat att drar in kortturerna, fyra stycken/dag mån-fre, mellan Mariestad – Ullervad eftersom dessa turer har ett lågt resande där snittet ligger mellan
0,2-3 personer/tur. Effektiviseringen träder i kraft aug 2013. Turerna mellan Mariestad –
Tidavad berörs inte av förändringen.
Att kortturerna tas bort innebär en mycket begränsad möjlighet att åka kollektivt till/från
Ullervad. Ullervad ligger mycket nära Mariestads tätort och är ”attraktivt” för boende. Då
Ullervad fick försämrad stadstrafik i och med omläggningen i december 2010 föreslår utvecklingsenheten att Mariestads kommun ska erbjuda fler resmöjligheter till/från Ullervad i
form av anropsstyrd trafik. Anropsstyrd trafik innebär att turerna måste förbeställas senast
en timma före avresa. Turen körs med taxibil enligt fast tidtabell och linjesträckning.
Förslaget innebär att kommunen ska köpa till en anropsstyrd linje, linje 3, som ska trafikera
sträckan varannan timma vid fem tillfällen mån-fre. Linje 3 ska gå mellan Mariestads resecentrum och hållplats Ullervads sjukhem. I Mariestad stannar den på hållplats Borgmästaregatan. I Ullervad stannar den på alla hållplatser. Turerna ska vara synkade med stadsbussarna, linje 1 och 2, så att man enkelt och lätt kan åka vidare inom tätorten. Linje 3 ska finnas
med i samma tidtabell som övrig stadstrafik.
Ett uppskattat årsresande på 450 resor kostar kommunen 105 855 kr/år enligt offert från
Västtrafik.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-11 att återremittera ärendet tydliggöra turtätheten på
linje 3 Anropsstyrd trafik Mariestad – Ullervad. Vad kommunstyrelsen främst avsåg var att
linje 514, som även trafikerar Ullervad, avgår 15:48 från resecentrum. Linje 3 avgår 15:45.
Utvecklingsenheten konstaterar i en kompletterande skrivelse att en anledning till varför man
inte bör ta bort möjligheten att åka med linje 3 kl. 15:45 är att linje 514 går en annan linjesträckning. Linje 514 utgår, precis som linje 3, från resecentrum men går sedan via Drottninggatan och stannar inte på hållplats Borgmästaregatan, utanför ICA Oxen, som linje 3 gör.
Justerandes signatur
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En annan anledning till att styv tidtabell är att föredra, d.v.s. att tidtabellen är lagd så att det
är jämna tidsintervall mellan avgångarna, är att det underlättar för resenären att veta när linjen går. Skulle avgång 15:45 strykas från tidtabellen blir det ett stort glapp mellan 13:45 och
17:45 i linje 3:s tidtabell. Det kan vara svårt som resenär att förstå att han/hon är hänvisad
till en annan linje denna tid.
Då ärendet blev återremitterat finns det inte längre någon möjlighet till trafikstart i augusti
2013 utan trafikstart för linje 3 kan först ske i samband med tidtabellskiftet i december 2013.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2013-04-23, Linje 3 Anropsstyrd trafik Mariestad – Ullervad och omvänt.
Linjesträckning och hållplatser för linje 3
Tidtabell för linje 514.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2013-03-12, Linje 3 Anropsstyrd trafik Mariestad – Ullervad.
Resandestatistik för linje 510, Mariestad – Ullervad/Tidavad.
Beskrivning av linje 3, Resecentrum – Ullervad och omvänt.
Västtrafik, Offert om anropsstyrd linje, Mariestad – Ullervad
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)
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KS 2013/0205

Köpekontrakt för försäljning av del av Gamla staden 6:1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med AB Andersson Fastigheter
(556677-9228) Mandolinvägen 4, 542 41 Mariestad där kommunen överlåter del av fastigheten Gamla staden 6:1 om ca 3 060 kvadratmeter till bolaget.
Den totala ersättningen inklusive moms uppgår till 1 750 tkr.
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillse att köparna av
fastigheterna inom kv. Bojen, vid köpet, är medvetna om att kommunen kommer fortsätta att exploatera närområdet enligt genomförandeplan.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att fortsatt utreda alternativa grundförtärkningsåtgärder.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid tre tillfällen (2009-11-25, 2011-11-09, 2012-10-25)
givit Bo Andersson Fastigheter option på del av kvarteret Bojen för byggande av bostäder.
Optionstiden löpte ut 2013-01-31 och förhandlingar har fortsatt efter optionstidens utgång.
Förhandlingarna har slutförts och ett förslag till köpekontrakt har upprättats. Kontraktet
reglerar uppförandet av tolv bostadshus. Den totala ersättningen inklusive moms uppgår till
1 750 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén, Köpekontrakt avseende försäljning av del av Gamla staden 6:1.
Förslag till köpekontrakt (Kv. Bojen – Projekt Sjöstaden).
Karta över det aktuella området.
PM angående geotekniska förutsättningar samt förslag till åtgärder med anledning av förväntade klimatförändringar.
Geoteknisk utredning, Tekniskt PM geoteknik upprättad av WSP.
Länsstyrelsen Västra Götalands län. Anmälan om vattenverksamhet för stabilisering av kajkant inom fastigheten Gamla staden 6:1 (Kv. Bojen) i Mariestads kommun. Länsstyrelsen
har inget att erinra mot planerad stabilisering av kaj.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Exploateringschef Erik Randén)
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KS 2010/0244

Beslut om samråd: Detaljplan för Haggården, Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplan för Haggården blir föremål för samråd enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2010-10-27 kommunledningskontoret i uppdrag att
upprätta en ny detaljplan för Haggården.
Syftet men detaljplanen är att minska skyddsavståndet, att möjliggöra en mer enhetlig utformning av området samt att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Den nya planen
visar även på förslag till promenadstig och översiktlig dagvattenhantering längs Tidan.
1967 utvidgades stadsplanen för Mariefors i Mariestad och området som går under namnet
Haggårdens verksamhetsområde fick de planbestämmelser som gäller i dag. Motivet var att
bereda plats för ytterligare industribebyggelse i utkanten av tätorten.
Den äldre stadsplanen har inneburit en hel del begränsningar för nyetableringar och
utbyggnad av befintliga verksamheter varför ett flertal nya detaljplaner har tagits fram på
delområden. I dag är stadsbyggnadsidealen något annorlunda samt att allt färre företag innefattas av ren produktion. De flesta verksamheter i området inriktar sig på försäljning
av varor och/eller tjänster, vilket även yttrar sig i en annan form av markanvändning.
Till grund för det upprättade förslaget till detaljplan ligger Detaljplaneprogram för Haggården, som antogs 2009.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planarkitekt Hanna Asp samt exploateringschef Erik Randén 201305-03, Beslut om samråd: Detaljplan för Haggården, Mariestad.
Detaljplan för Haggården, Mariestad, Plan- och genomförandebeskrivning, Samrådshandling maj 2013.
Detaljplan för Haggården, Mariestad, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planarkitekt Hanna Asp
Exploateringschef Erik Randén
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KS 2013/0182

Information: Gestaltning av Gärdesparken
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-02 utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram
ett förslag till Gestaltningsprogram för Gärdesparken enligt redovisad projektbeställning.
I samband med beslutet gav arbetsutskottet planarkitekt Hanna Asp att informera om den
tänkta övergripande strukturen för Gärdesparken vid arbetsutskottets nästa sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planarkitekt Hanna Asp
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 269

KS 2010/0217

Yttrande över förslag till utvidgning av strandskyddsområden i
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun beslutar att lämna följande yttrande över förslaget till utvidgning av
strandskyddsområden i Mariestads kommun:
Generellt ställningstagande över förslaget
Länsstyrelsen Västra Götalands län (Länsstyrelsen) refererar i remissen till att översynen av
strandskyddsområdena sker i enlighet med regeringens proposition 2008/09:119 om strandskyddet och landsbygdsutvecklingen. I nämnda proposition framgår det att regeringens ambition är att Översynen väntas i större utsträckning leda till att områden som nu omfattas av utvidgat
strandskydd upphör att vara skyddade än att nya områden tillkommer. Det konstateras att Länsstyrelsens översyn inte har medfört några minskningar eller upphörande av strandskyddsområden inom Mariestads kommun. Samtliga strandskyddsområden föreslås vara de samma som
de var innan Länsstyrelsens översyn.
För att uppnå regeringens mål att förena strandskyddet och dess syften med en långsiktig
och stabil landsbygdsutveckling anser Mariestads kommun att det är begränsande med generella strandskyddsområden så som Länsstyrelsens förslag är formulerat. Mariestads kommun är av uppfattningen att det vore både önskvärt och lämpligt att införa differentierade
strandskyddsområden utmed utvalda sjöars stränder. Vi är medvetna om att det är resurskrävande att ta fram strandskyddsområdena och den påföljande kontrollen. Samtidigt är vi
övertygade om att statens sammanvägda mål lättare kommer att nås om man frångår det
administrativa och översiktliga förhållningssättet med att införa bestämmelse om ett visst
strandskyddsområde på ett antal hundra meter utmed en hel sjö. Reglerna blir dock å ena
sidan tydliga och lättkommunicerade, men riskerar samtidigt att bli trubbiga och svåraccepterade om inte deras syfte är uppenbart.
Mariestads kommuns bedömning är att man utifrån lokala förutsättningar med gott fog kan
frångå den generella gränsen på strandskyddsområdet och i stället tillämpa ett förhållningssätt med differentiering av strandskyddsområdena. Det hade varit önskvärt om Länsstyrelsens översyn av det utvidgade strandskyddet hade beaktat detta, eller åtminstone redovisat
varför man i detta skede valt att inte pröva införande av ett differentierat strandskydd kring
exempelvis Vänern.
Mariestads kommun är medveten om differentiering inom avgränsade områden kan hanteras via kommunernas översiktsplanering och detaljplanering. Detta skapar å ena sidan en
grund för en noggrann prövning av en ”lokal differentiering” av strandskyddsområdet, å
andra sidan är det en omfattande process som i vissa fall skulle kunna hanteras på ett enklare och ett mer samhällsekonomiskt rationellt sätt. Exempelvis vid Länsstyrelsens förarbete
med bestämmelser om strandskyddsområdenas omfattning. Kommunen bedömer att Länsstyrelsen har det underlag och den kunskap som krävs för att möjligheter till ett differentierat strandskydd redan i förslaget till utvidgning av strandskyddsområden.
Justerandes signatur
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Inför ett differentierade strandskyddsområden kring Vänern
Mariestads kommun anser med stöd av ovanstående resonemang att ett differentierat
strandskydd ska införas vid Vänern. Kommunens bedömning är att ett differentierat strandskyddsområde utmed Vänern skulle stimulera och bidra till en positiv landsbygdsutveckling
utan att påtagligt skada de syften som strandskyddet i sig ska värna och skydda. Ett differentierat strandskydd är även möjligt att hantera inom arbetet att nå de nationella miljömålen.
Om Länsstyrelsen så önskar bidrar Mariestads kommun gärna i detta arbete med exempelvis kompletterande kunskap och andra underlag.
Övriga sjöar
Mariestads kommun har inget att erinra mot de föreslagna utvidgade strandskyddsområdena.
Bakgrund

Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Efter den 31 december 2014
gäller utvidgat strandskydd endast inom områden som har beslutats med stöd av denna nya
lagstiftning, 7 kap 14 § miljöbalken. Avsikten är enligt regeringens proposition 2008/09:119
om strandskyddet och landsbygden att Länsstyrelsen ska se över områden med utvidgat
strandskydd. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens förslag till utvidgningar i strandskyddsområdet i Mariestads kommun.
Strandskydd omfattar normalt land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen.
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddet till högst 300 meter
från strandlinjen om det behövs för att säkerställa strandskyddets syften. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt bevara
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
I underlaget framgår att de nya bestämmelserna i miljöbalken innebär en skärpning av kravet för att utvidga det området som omfattas av strandskydd. Avsikten är att det ska finnas
ett tydlig och långsiktigt behov av ett utökat strandskydd. Ett beslut om utvidgat strandskydd behöver grundas på hänsyn till berörda områdens värden samt till nuvarande och
förväntade behov av tillgängliga strandområden.
Länsstyrelsens förslag innebär att:
-

Vänern: Strandskyddsområdet utökas till 300 meter
Vristulven: Strandskyddsområdet utökas till 200 meter

-

Ymsen: Strandskyddsområdet utökas till 200 meter
Östen:
Strandskyddsområdet utökas till 200 meter

Områden där strandskyddet upphävts i samband med detaljplan eller som saknar strandskydd p.g.a. att området var planlagt 1975 och planen fortfarande gäller berörs inte av förslaget. Om dessa detaljplaner upphävs eller ersätts så inträder utvidgat strandskydd enligt en
redovisad avståndsangivelse.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-04-25, Yttrande över förslag
till utvidgning av strandskyddsområden i Mariestads kommun.
Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Mariestads kommun, upprättat
av Länsstyrelsen Västra Götalands län 2013-04-02.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Länsstyrelsen Västra Götalands län)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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KS 2013/0206

Förutsättningar för Mariestads kommuns medverkan i
projekt Wallhamn
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun bistår Hushållningssällskapet med
grundläggande information om gällande förutsättningar m.m. för utvecklingen av området
Wallhamn. När Hushållningssällskapet sammanställt den samlade bilden som exempelvis
berör intresse och möjligheter att delta från fastighetsägare, berörda fiskare, berörda lokala
föreningar, Mariestads kommun m.fl. kommer kommunens fortsatta ställningstagande och
engagemang i frågan att prövas. Enligt nuvarande information väntas en samlad rapport
från hushållningssällskapet efter sommaren 2013.
Kommunstyrelsen har föreslagit att ett prioriterat mål för år 2014 är att ta fram en utvecklingsplan eller motsvarande för Sjötorps samhälle. Kommunstyrelsens ambition är att detta
dokument bland annat ska tydliggöra och ge förslag till långsiktiga lösningar för att fortsätta
att utveckla berörd näringslivs- och verksamhetsutveckling. I det förväntade arbetet med
utvecklingsplanen är det särskilt viktigt med ett aktivt samarbete med berörda samhällsföreningar i Sjötorp. Uppdraget fastställs slutligt i samband med kommunfullmäktiges behandling av budget 2014 i juni innevarande år.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-03-07 kommunchefen i uppdrag att, efter beredning, tydliggöra förutsättningarna för Mariestads kommuns medverkan i Wallhamnsprojektet inom ramen för biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
På initiativ av Samhällsföreningen i Sjötorp, fastighetsägare och berörda näringslivsföreträdare har frågan under år 2012 väckts om att utveckla det tidigare välutredda projektet Wallhamn till ett möjligt genomförande. Mariestads kommun var i det tidigare arbetet mycket
involverad med arbetsuppgifter som framtagande av ny detaljplan, miljötillstånd m.m. Projektet genomfördes inte vid detta tillfälle. Mariestads kommun är markägare inom del av
utrednings- och utvecklingsområdet.
Samhällsföreningen i Sjötorp har under år 2012 tagit fram en förstudie som översiktligt och
sammanfattat beskriver förutsättningar och möjligheter att genomföra projektet i allt väsentligt enligt de intentioner som gällde under åren strax efter millennieskiftet.
På uppdrag av Fiskeområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle” fördjupar nu Hushållningssällskapet Skaraborg förutsättningarna för projektet Wallhamn i Sjötorp. Mariestads
kommun har överlämnat det underlagsmaterial som efterfrågats till arbetet.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-04-25, Förslag till Mariestads
kommuns medverkan i projekt Wallhamn.
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Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
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KS 2012/0396

Tekniska nämndens förslag till projektöverenskommelse inom
MTG-samarbetet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Revisorerna har i ”Rådgivningsrapport Gemensam Teknisk nämnd Mariestad - Töreboda –
Gullspång 2010-07-06” framfört brister i beställarfunktionen mellan respektive kommun
och den gemensamma tekniska nämnden.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till överenskommelse där ett projekts olika
faser och finansiering med mera redovisas och undertecknas av beställaren samt projektansvarig tjänsteman inom tekniska förvaltningen. Projektöverenskommelsen gäller både driftoch investeringsprojekt.
Tekniska nämnden beslutade 2012-12-11 att skicka dokumentet ”Projektöverenskommelse”
till respektive kommunstyrelse för inlämnande av synpunkter på dokumentet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-01-17att återremittera ärendet till tekniska
nämnden. Arbetsutskottet vill att tekniska nämnden tydliggör hur den föreslagna projektöverenskommelsen förhåller sig till tidigare överenskommelse inom MTG samt hur den
förhåller sig till externa investeringsprojekt.
Tekniska nämnden beslutade 2013-04-09 att lämna följande svar till kommunstyrelsen:
-

Mallen för projektöverenskommelser syftar till att förtydliga vad som överenskoms beträffande förutsättningar och krav för ett enskilt projekt.

-

Projektöverenskommelsen påverkar inte tidigare överenskommelser inom MTGsamarbetet.

-

Projektöverenskommelsen används endast som intern överenskommelse

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-04-09 § 67, Svar till kommunstyrelsen i Mariestad angående projektöverenskommelser inom MTG-samarbetet
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-12-11 § 217, Beställarfunktion - projektöverenskommelse inom MTG-samarbetet.
Förslag till skrivelse för projektöverenskommelse.
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Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Kvalitetsstrateg Maria Torp)
(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)
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Ksau § 272

KS 2013/0207

Förutsättningar för en yrkesutbildning för fönsterrenovering i
Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till barn- och utbildningsnämnden att teckna
ett samarbetsavtal med Tibro Training Centre (TTC) om att bedriva en Fönster- och Dörrhantverksutbildning som arbetsmarknadsutbildning med lokalisering till Mariestad.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-02-28 kommunchefen i uppdrag att kontakta
AME för att utreda förutsättningarna för att starta en yrkesutbildning för fönsterrenovering
i Mariestad. Chefen för AME har berett ärendet och lämnat ett förslag till beslut.
Chefen för AME föreslår att arbetsutskottet ger AME i uppdrag att teckna ett samarbetsavtal med Tibro Training Centre (TTC) om att bedriva en Fönster- och Dörrhantverksutbildning som arbetsmarknadsutbildning med lokalisering till Mariestad. TTC har sedan tidigare
ett ramavtal med arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsutbildningar. Enligt utbildningsledare Mikael Hultberg vid TTC är de öppna för att förlägga en sådan utbildning till Mariestad. AME:s roll kan då vara att tillhandahålla lokal samt finna lämpliga övningsobjekt inom
kommunen.
Vad gäller övriga utbildningsformer har chefen för AME lämnat följande synpunkter:
Yrkeshögskola
En YH-utbildning kräver omfattande förberedelse och tar tid. Det krävs en ansökan till Yrkeshögskolemyndigheten men är inte garanterad att få starta. Detta alternativ tar för lång
tid. På lite sikt kan dock detta alternativ komplettera utbildningar inom Dacapo.
Gymnasieutbildning
Tilltänkt utbildare är inte behörig som gymnasielärare. Utbildningen passar dåligt in i nationella kursplaner och det är stor risk att det inte kommer att finnas tillräckligt med sökanden.
Eleverna måste finansiera sina studier med studiebidrag och lån.
Arbetsmarknadsutbildning
Arbetsförmedlingen bedömer att behov finns för denna typ av utbildning. De kan anvisa studerande som erhåller ersättning genom arbetsförmedlingen. Problemet är att kommunen inte
kommer att få lokala avtal med arbetsförmedlingen om att starta utbildningen i Mariestad.
Sysselsättning för arbetslösa (typ vargspår)
I detta alternativ kan det vara svårt att behålla personerna i denna sysselsättningsform så att
de får med sig kunskaper motsvarande en utbildning. Målsättningen med åtgärden är att så
snabbt som möjligt ge förutsättningar till den enskilda att finna eget arbete.
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-16

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 272 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av AME-chefen Reine Johansson 2013-04-15, Utredning rörande start
av Fönster- och Dörrhantverksutbildning.
______________________________________________________

Expedieras till:
AME-chefen Reine Johansson
Barn- och utbildningsnämnden
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KS 2012/0278

Finansiering av feriepraktikplatser år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansieringen av feriepraktikplatserna sker via
den s.k. lönepotten. Kostnaderna för feriepraktiken redovisas på ett särskilt konto och regleras mot lönepotten i efterhand. Dock maximalt 500 tkr.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i september och oktober 2012 att feriepraktiken
som den tidigare tillämpats ska upphöra. Från och med år 2013 ska yrkesinriktat feriearbete
erbjudas gymnasiestuderande, företrädesvis inom vård och omsorg.
Arbetsutskottet beslutade 2013-04-25 att:
-

Medge 20 yrkesinriktade feriearbetsplatser inom omvårdnadsförvaltningen under fyra
veckor med åtta timmars arbetsdag och en ersättning om 70 kr/tim.

-

Medge maximalt 20 ferieplatser inom främst turismrelaterade verksamheter under tre
veckor med åtta timmars arbetsdag och en ersättning om 50 kr/tim.

-

Feriepraktikplatserna ska hanteras av Arbetsmarknadsenheten (annonsering, urval, placering, administration etc.).

Arbetsutskottet gav även kommunchefen i uppdrag att återkomma med ett förslag till finansiering av feriepraktikplatserna år 2013.
Kommunchefen föreslår att finansieringen av feriepraktikplatserna sker via den s.k. lönepotten. Kostnaderna för feriepraktiken redovisas på ett särskilt konto och regleras mot lönepotten i efterhand.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Personalchef Stefan Wallenå
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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Mariestads kommuns miljöstipendiat 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Mariehus AB till miljöstipendiat år 2012.
Miljöstipendiet kommer att delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande den 6
juni.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1992-11-17 att inrätta ett miljövårdsstipendium för Mariestads kommun. Stipendiet är på 3 000 kronor och ska årligen delas ut årligen. Kraven på
den som ska få stipendiet är att man utfört betydande insatser i det lokala miljö- och naturvårdsarbetet eller verkat för en god hushållning med naturresurser i kommunen. Stipendiet
för år 2012 är tänkt att delas ut den 6 juni 2013
Det är Miljö- och byggnadsnämndens uppgift att till kommunstyrelsen i Mariestad föreslå
en kandidat. Nämnden beslutade 2013-05-08 att ge förvaltningschefen i uppdrag att förslå
en kandidat till Kommunstyrelsen i Mariestads kommun.
Miljö- och byggnadschefen föreslår Mariehus AB som 2012 års miljöstipendiat i Mariestads
kommun. Motiveringen är bolagets engagemang för att minska förbrukningen av fossila
bränslen. Mariehus AB har bl.a. investerat i ett vindkraftverk på Fåleberg.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 § 89, Förslag på Mariestads
kommuns miljöstipendiat 2012.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén
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Projekt Känn dig som hemma! – odling och integration i Mariestad
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ska avsätta några pengar till detta projekt.
Arbetsutskottet beslutar vidare att kommunstyrelsens förvaltning inte ska delta i projektet.
Bakgrund

Projektet kallat Känn dig som hemma! – odling och integration i Mariestad syftar till att var en del i
uppfyllandet av Vision 2030 och utföras som ett temporärt nyckelprojekt inom FÖP Mariestad. Projektet utförs som ett pilotprojekt i samverkan mellan utvecklingsenheten, IFO,
kommunledningskontoret och Göteborgs universitet under vår/sommar 2013. Är projektet
lyckat kan det fortsätta kommande år på annan plats och i större skala, projektmedel söks då
från bl.a. Länsstyrelsen, Leader m.fl.
Platsen för årets projekt är odlingsytorna vid Trädgårdsmästeriet i Gärdesparken. Ytorna
kommer att stå tomma detta år trots att de färdigställs till sommaren. Detta på grund av undervisningen som alltid måste påbörjas terminen innan.
Genom en grupp på cirka 15 personer varav ungefär hälften är infödda svenskar och hälften
är invånare med utländsk bakgrund utförs projektet under sommaren under ledning av projektledarna Hala Akari och en student från GU. Sammansättningen av gruppen är tänkt att
vara gamla och unga, mariestadsbor, studenter och inflyttade, män och kvinnor. En självklar
deltagare är Hussein Akaberinejad som lämnat medborgarförslag om kolonilotter under 2012.
Inom projektet finns även möjlighet att utveckla integrationen med övriga invånare genom
exempelvis matlagning av odlade växter med inspiration från olika kulturer, besökstillfällen
där projektdeltagarna visar runt och även låter besökarna delta i arbetet, workshops m.m.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-05-02 att återremitterar ärendet till utvecklingsenheten för att utreda de totala kostnaderna för de förvaltningar som är involverade i
projektet. Ekonomichef Maria Vaziri har upprättat en sammanställning över projektets
kostnader och finansiering. Avsikten är att projektet ska finansieras enligt följande:
10 tkr. Kommunledningskontorets medel för kommunikation av Visionen.
20 tkr. Personalenhetens medel för mångfaldsarbete.
10 tkr. Informationsenhetens medel för information och marknadsföring.
20 tkr. Utvecklingsenhetens medel för genomförande av Föp:en
20 tkr. IFO:s medel för integration och flyktingmottagande
10 tkr. Kulturförvaltningens medel för allmänkultur
90 tkr. Totalt
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Kulturchefen framhåller i en skrivelse att projektet är mycket angeläget genom att kulturfrågor sätts i fokus ur ett vidare perspektiv. I samband med presidiemöte i kulturnämnden
2013-05-09 ställde sig presidiet positiva till att fråga kommunstyrelsens arbetsutskott om
kulturnämnden får överta projektet. Presidiet ska diskutera frågan vidare 2013-05-16 inför
kulturnämndens sammanträde 2013-05-28.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) yrkar att kommunstyrelsen inte ska avsätta några pengar till detta
projekt samt att kommunstyrelsens förvaltning inte ska delta i projektet.
Marianne Kjellquist (S) yrkar att ärendet ska överlämnas till kulturnämnden som även får
finansiera projektet om det ska genomföras.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp förslagen för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Dalviks (MAP) yrkande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2013-05-13, Kostnad för projektet Känn
dig som hemma! – odling och integration i Mariestad.
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson, Förfrågan om överföring av projekt till
Kulturnämnden Känn dig som hemma! – odling och integration i Mariestad.
Skrivelse upprättad av chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri, chefen för individ
och familjeomsorgsförvaltningen Elisabeth Olsson samt planeringschef Kristofer Svensson
2013-04-18, Förslag till beslut om projekt Känn dig som hemma! – odling och integration i Mariestad.
Projektbeställning Känn dig som hemma! – odling och integration i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
Chefen för individ och familjeomsorgsförvaltningen Elisabeth Olsson
Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Hanna Asp
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Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Torsö Skärgårdsråd

Administrative chefen informerar om att han har kontaktats av en representant för föreningarna på Torsö. Representanten informerade om att de fyra föreningarna på Torsö sannolikt kommer att etablera en gemensam förening, Torsö Skärgårdsråd, som kommer att
representera samtliga föreningar i kontakterna med kommunen m.m. När skärgårdsrådet
har etablerats kommer kommunen att kontaktas för en diskussion om framtida samarbetsformer.
______________________________________________________

Myggfällor runt sjön Östen

Administrative chefen informerar om att det har inkommit en ansökan från Myggföreningen runt sjön Östen. Ansökan avser ett bidrag om totalt 338 346 kr som ska användas till
myggfällor runt sjön. Även Skövde kommun och Töreboda kommun har mottagit ansökan
om bidrag från föreningen. Ansökningarna till dessa kommuner uppgår till 460 tkr respektive 55 tkr.
Ansökan kommer att behandlas av arbetsutskottet 2013-05-30.
______________________________________________________

Möte med Idrottsalliansen

På uppdrag av arbetsutskottet har Idrottsalliansen utarbetat ett förslag till prioriteringar av
framtida investeringar i kommunens idrottsanläggningar. Representanter för Idrottsalliansen
har framfört önskemål om att träffa arbetsutskottet för att diskutera förslaget till prioriteringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att träffa Idrottsalliansen den 4 juni klockan 17.00
i Stadshuset, Österön för att diskutera förslaget till prioriteringar.
______________________________________________________

Avtal med Bois Hockey

Fritidschef Tomas Ekström informerar om pågående förhandlingar med Bois Hockey avseende ett nytt drift- och skötselavtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger fritidschefen i uppdrag att fortsätta förhandlingen med
Bois Hockey enligt de riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige.
______________________________________________________
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Projekt Grundskoleutredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avveckla den politiska beredningsgruppen för
framtida skolstruktur.
______________________________________________________

Uppdrag om planuppdrag Karlsholme

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
reviderad detaljplan för Karlsholmeområdet.
______________________________________________________

Parkeringar i centrum

Kommunchef Lars Arvidsson återrapporterade uppdrag från föregående sammanträde avseende parkeringstider och parkeringsautomater i centrum.
______________________________________________________
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