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Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Brygghuset, Sundsörn, onsdagen den 29 juni 2016 kl 8.30-14.00.

Beslutande

Johan Abrahamsson
Rune Skogsberg
Ida Ekeroth
Henrik Karlsson
Sture Pettersson

Övriga deltagare

Lars Arvidsson
Kristofer Svensson
Adam Johansson
Johan Walfridson
Ramona Nilsson
Peter van der Tol
Erik Randén
Johan Bengtsson
Stefan Wallenå
Anette Karlsson
Jonny Odhner
Lotta Hjoberg
Katarina Lindberg
Ola Blomberg

(M) Ordförande
(C) 1:e vice ordförande
(S) 2:e vice ordförande
(-) Ledamot
(S) Tjänstgörande ersättare, deltog ej § 292

Kommunchef
Chef sektor samhällsbyggnad §§ 278-280
§§ 282-283, § 285, § 296, del av § 298
Planarkitekt §§ 278-280
Säkerhetssamordnare § 288
Utvecklingschef § 294
Energi- och klimatrådgivare § 294
Mark- och exploateringschef § 296
Projektledare § 283
Chef sektor ledning § 297, § 285
Individ- och familjeomsorgschef § 289
Flyktingsamordnare § 289
Chef sektor stöd och omsorg § 285
Chef sektor utbildning § 285
Sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

276-300

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-06-29

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-06-29

Anslagsdatum

2016-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-07-25
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 276

Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
1. Töreboda kommun. Prognosrapport maj 2016 för IT-nämnden.
2. Årsredovisning för stiftelsen Bertha Petterssons Hus för räkenskapsåret 2015.
(KS 2016/270)
3. Tolkförmedling Väst. Beslut om att tillsätta Åsa Andersson som ny förbundschef för
Tolkförmedling Väst. (KS 2016/264)
4. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Beslut att: Med ändring av mark- och
miljödomstolens dom fastställer Mark- och miljööverdomstolen kommunfullmäktiges
i Mariestads kommun beslut den 29 september 2014 att anta detaljplaner för
Tjörnudden Södra och Tjörnudden Norra. (KS 2011/190)
5. Töreboda kommun, kommunfullmäktige. Beslut att anta upprättat förslag till taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken med den justeringen att timtaxan uppgår till
720 kronor. Taxan gäller från och med den 1 juli 2016.
6. Hela Sverige ska leva. Nr. 3 2016 av tidskrifter Hela Sverige ska leva.
7. Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-08 att bevilja ett bidrag om 50 000 kronor till
föreningen Kultur & Co som en delfinansiering av arrangemanget ”Kultur- och
skördefest 2016”.
Beslutet gällde under förutsättning att föreningen inkommer med en ekonomisk
redogörelse över 2015 års genomförda evenemang samt en verksamhetsplan med
ekonomisk plan för 2016 års evenemang. Redogörelser och verksamhetsplaner ska
översändas till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att Kultur & Co har inkommit med de
efterfrågade dokumenten och bidraget därmed kan utbetalas. (KS 2016/209)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 277

Dnr 2016/00002

Inbjudningar
1. Skaraborgs kommunalförbund, Skövde kommun m.fl. Inbjudan till Eförvaltningsdagen den 29 september 2016 i Skövde.
2. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen m.fl. Inbjudan
delregionalt miljömålsmöte den 27 oktober 2016 i Skövde.

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 278

Dnr 2015/00462

Beslut om granskning:
Förslag till detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m, Mariestad centralort
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m.
blir föremål för granskning.
Bakgrund

Netto marknad Sverige AB inkom våren 2015 med förfrågan om etablering i anslutning till
Krontorpsrondellen. Det berörda markområdet är utanför planlagt område och för att
möjliggöra etableringen krävs att en detaljplan upprättas.
Planområdet är beläget ca 2 km öster om Mariestad centrum och omfattar drygt 19 ha
skogs- och gatumark. Planområdet gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster till
Marieforsleden, i söder till skogsmark och i väster till stadsdelen Ladukärr. All mark inom
planområdet ägs av Mariestads kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-06-17 stadsplaneavdelningen i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Ladukärr 1:2 i syfte att möjliggöra etablering
av livsmedelsbutik.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-04 att förslag till detaljplan skall
samrådas. Inkomna yttranden under samrådstiden har sammanställts och kommenterats i
en samrådsredogörelse
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2016-06-16, Beslut om granskning: Förslag till detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m,
Mariestad centralort.
Förslag till detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad centralort, plankarta med planbestämmelser, upprättad i juni 2016.
Förslag till detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad centralort, planbeskrivning,
upprättad i juni 2016.
Förslag till detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad centralort, Samrådsredogörelse.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om granskning: Förslag till
detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m, Mariestad centralort
Expedierats till:
Planarkitekt Adam Johansson, Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 279

Dnr 2016/00260

Beslut om samråd: Förslag till ändring av detaljplan för del av kv.
Apeln, Mariestad centralort
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till ändring av detaljplan för del av kv.
Apeln blir föremål för samråd enligt standardförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-03-29 att meddela positivt planbesked för
upphävande av fastighetsindelning för del av kv. Apeln samt att ge stadsplaneavdelningen i
uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan.
Mark- och exploateringsavdelningen har i ett köpekontrakt överlåtit del av fastigheten
Apeln 13 till ägarna av fastigheten Apeln 14. I köpekontraktet framgår att markområdet
skall genom fastighetsreglering överföras till Apel 14. För fastigheten Apeln 14 gäller
tomtindelning T 99 från 1922-10-18. För att fastighetsreglering skall kunna genomföras
måste tomtindelningen upphävas, detta kan endast genomföras i en detaljplaneändring.
Förslag till ändring av detaljplan genom tillägg för del av kv. Apeln innebär att endast
fastighetsplanen för del av kv. Apeln upphävs. Detaljplanen syftar inte till att ändra några
andra planbestämmelser vilket innebär att stadsplanen för Mariestad, upprättad 1922
fortsätter att gälla.
Stadsplaneavdelningen gör bedömningen att upphävande av gällande fastighetsplan för del
av kv. Apeln och vidare avstyckning och fastighetsbildning för nybyggnation är positivt.
Föreslagen detaljplan upprättas med standardförfarande och antas inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2016-06-29, Beslut om samråd:
Förslag till ändring av detaljplan för del av kv. Apeln, Mariestad centralort.
Förslag till ändring av detaljplan för del av kv. Apeln, plankarta med bestämmelser.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om samråd: Förslag till ändring
av detaljplan för del av kv. Apeln, Mariestad centralort.
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 280

Dnr 2015/00432

Detaljplan för del av Biblioteksparken
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avbryta detaljplaneprocessen samt att återta
planuppdraget avseende del av Biblioteksparken.
Bakgrund

Det aktuella området ligger centralt i Mariestad cirka 500 meter från resecentrum.
Planområdet omfattar drygt en hektar mark som i söder gränsar till stadsbiblioteket, i väst
till Kinnekullebanan och stadsparken, i norr till parkeringen vid Östra Järnvägsgatan och i
öst till Mariehus seniorboende Eklövet.
Avsikten med detaljplanen för Biblioteksparken var att pröva lämpligheten att ta en bit
parkmark i anspråk för att möjliggöra byggnation för främst bostäder. Förslaget till
detaljplan har varit föremål för samråd och granskning.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 281

Dnr 2016/00258

Begäran om utökad budget för utbildning av gode män och förvaltare
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att utöka överförmyndarens budget med 50 tkr under
innevarande år. Kostnaden finanserias genom de statliga medel för flyktingmottagande
m.m. som kommunen har erhållit.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utöka överförmyndarens budget med 50 tkr från och
med år 2017 för att kunna genomföra de utbildningar som krävs.
Bakgrund

Enligt Svensk författningssamling SFS 2014:886 19 kap 18 § ska överförmyndaren eller
överförmyndarnämnden ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning
som behövs.
Överförmyndaren ansöker därför om 50 tkr/ år för att kunna genomföra utbildningar för
ställföreträdare. Utbildningarna ska genomföras för nya ställföreträdare och för
ställföreträdare som redan har uppdrag men som önskar utbildning.
Utbildning kan genomföras genom medborgarskolan som planerar att starta en utbildning
hösten 2016, alternativt distanskurser via internet samt kurslitteratur. Ställföreträdaren ska
själv kunna välja sin utbildning.
Kommunchef i Töreboda kommun är positiv till att gode män delvis ersätts för utbildning.
Kostnaden för utbildning kommer att faktureras Töreboda kommun med specifikation
vilka gode män hörande till Töreboda som genomgått utbildning.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av överförmyndare Helena Harborn 2016-06-07, Äskande om pengar
till utbildning av gode män och förvaltare i Mariestads kommun.
Svensk författningssamling SFS 2014-886.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Begäran om utökad budget för
utbildning av gode män och förvaltare.
Expedierats till:
Överförmyndare Helena Harborn
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 282

Dnr 2016/00259

Uppdrag att projektera en utbyggnad av nordvästra kajen i yttre
hamnen
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska nämnden i uppdrag att projektera för en
utbyggnad av den före detta så kallade ”oljekajen” i den nordvästra delen av yttre hamnen.
Kostnaden för projektering om ca 350 tkr finansieras inom ramen för upprustning av
småbåtshamnar projekt 2040.
Arbetsutskottet konstaterar att etableringen är ett viktigt motiv för att hävda att kostnaden
för utprickningen av farleder även fortsättningsvis ska vara ett statligt ansvar.
Bakgrund

Yttre hamnen är med sin småbåtshamn och nyttohamn en viktig del av Mariestad. Med
många aktörer finns ett behov av att samordna intressen och aktiviteter i hamnområdet.
Hamnens koppling till Mariestads centrum är även en viktig aspekt att beakta i planering,
drift och underhåll. Det stråk som går längs Tidans utlopp genom yttre hamnen och vidare
bort mot Karlsholme har en stor potential med bäring på såväl hamn- som stadsutveckling.
De aktörer som bedriver verksamhet vid den nordvästra kajen är i stort behov av utökad
yta. Aktörerna är: Räddningstjänsten, Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS),
Sjöfartsverket och Kustbevakningen. Kustbevakningen har uttryckt ett riktat intresse för
att utöka sin närvaro i Mariestads hamn med omedelbar närhet till en viktig del av Vänern.
En sådan etablering innebär att större kajutrymme och möjligheter till att servicefaciliteter
krävs. Även SSRS har uttryckt behov av större yta för sin verksamhet.
En projektering av yttre hamnens nordvästra del (kallad Oljekajen) innebär att det
upprättas en kostnadsbeskrivning och tidsplan för en utbyggnad och framtida. Projektering
av framdragande av VA via en tryckledning till det aktuella området är redan påbörjad.
För en ändamålsenlig ”myndighetskaj” med plats för viktiga aktörer krävs utfyllnad,
förstärkning, eventuellt sanering, provborrning, belysning, eventuellt muddring, byggnation
av förråd och serviceenhet samt erforderliga tillstånd etc. En projektering belyser kostnader
och ger ett underlag inför framtida ställningstagande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson, stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik samt projektchef Johan Bengtsson 2016-06-01, Beslut om uppdrag att
projektera en utbyggnad av nordvästra kajen (f d så kallade ”oljekajen”) i yttre hamnen.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Uppdrag att projektera en utbyggnad
av nordvästra kajen i yttre hamnen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 282 (forts).
Expedierats till:
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Projektchef Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 283

Dnr 2015/00375

Igångsättningstillstånd för fortsatt projektering och genomförande av
Stockholmsvägen, övre delen samt dagvattenåtgärder i
Sjöhagaparken
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för
utbyggnad av Stockholmsvägen etapp 1-3 samt för fortsatt projektering av kommande
etapper.
Finansiering sker inom VA- och gatuavdelningarnas investeringsbudget för
Stockholmsvägen 2016 och 2017 (Projekt 2006) enligt upprättat förslag till
kostnadsfördelning mellan VA- och gatuavdelningen.
Arbetsutskottet accepterar viss ökad kostnad vid forcering av projektet för att minska
avstängningen av Stockholmsvägen.
2. Arbetsutskottet beslutar att det ska upprättas en tids- och kommunikationsplan för
projektet.
3. Arbetsutskottet beslutar att trafiken ska kunna passera arbetsområdet på
Stockholmsvägen.
4. Arbetsutskottet beslutar att projektets totalkostnad för etapperna 1-3 ska återkopplas
till arbetsutskottet så snart som möjligt.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-05 att återremittera begäran om
igångsättningstillstånd för fortsatt projektering och genomförande av Stockholmsvägen,
övre delen samt dagvattenåtgärder i Sjöhagaparken. Motiveringen till återremissen var att
en helhetslösning av ombyggnationen av Stockholmsvägen ska utgöra underlag för
igångsättningsbeslut. De efterfrågade kompletteringarna avser förenklad gestaltning i
gaturummet, trafiksäkerhetshöjande åtgärder på sträckan, kostnadsfördelning VA/Gata
samt information om trafik under byggtiden.
Gestaltning
Grundprinciperna från den ursprungliga gestaltningsplanen har bibehållits beträffande sju
meters gatubredd och ett generöst gång- och cykelstråk på södra sidan. Förenklingen består
i att en trädrad, öppen dagvattenlösning, grönremsor samt dubbelsidig belysning på norra
sidan ersätts av en enklare lösning. Lösningen är av samma typ som på södra sidan med ett
generöst gång och cykelstråk även på norra sidan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 283 (forts).

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
På följande ställen längs Stockholmsvägen behöver det finnas trafiksäkra gång- och
cykelpassager för att bland annat tillgodose trygga skolvägar.
-

Madlyckevägen – förslag upphöjd korsning
Snickargatan – förslag upphöjd korsning
Lövhagsvägen – förslag förhöjd passage
Passage med mittrefug

Ekonomi
Under förprojekteringen har översiktlig kostnadsberäkning upprättats. Kostnaderna ligger i
linje med budgeterade medel. Fördelning mellan gatu- och Va-avdelningen framgår i
tabellen nedan.
Kostnadsfördelning VA/Gata
Etapp 1 Mariagatan till Sjöhagaparken
Etapp 2 Sjöhagaparken, övre delen
Etapp 3 Sjöhagaparken till Snickargatan
Etapp 4 Snickargatan till Hembyggarvägen
Etapp 5 Sjöhagaparken norr om Hantverkargatan

Gata
30
10
22
18
0

VA
70
90*
78
82
100

*Kostnader avser gestaltning av parken

Trafik under byggtiden
Projektet kan genomföras enligt två olika grundprinciper avseende passerande och
korsande trafik.
1. Vägen stängs av och trafiken leds om.
2. Trafiken passerar i arbetsområdet.
Alternativ 1 med avstängning och omledning har väsentliga fördelar, jämfört med
alternativ 2.
- Projektets kostnad blir lägre.
- Projektets byggtid blir kortare.
- Arbetsplatsen blir säkrare.
Det är viktigt att påpeka att vägen oberoende av ovanstående alternativ, i vissa tider måste
avstängas för att utföra sprängningsarbeten, gestaltningsarbeten samt asfalteringsarbeten.
Utrymme för dubbelriktad trafik genom arbetsområdet finns inte.
Trafikomledning
Vid ombyggnad av Stockholmsvägen väster om Madlyckevägen sker omledning mot
Centrum via Madlyckevägen, Hantverkargatan och Mariagatan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 283 (forts).

Vid ombyggnad av Stockholmsvägen öster om Madlyckevägen sker omledning mot
Centrum via Marieforsleden Bergsgatan och Madlyckevägen. Under begränsade perioder
leds trafiken från Centrum via Madlyckevägen, Hantverkargatan och Mariagatan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, gatu- och
Va-chef Michael Nordin samt projektchef Johan Bengtsson 2016-06-20, Kompletterande
information för begäran om igångsättningstillstånd för fortsatt arbete med projektering och
genomförande av Stockholmsvägen, övre delen samt dagvattenåtgärder i Sjöhagaparken.
Kompletterande information, Stockholmsvägen, övre delen.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Igångsättningstillstånd för fortsatt
projektering och genomförande av Stockholmsvägen, övre delen samt dagvattenåtgärder i
Sjöhagaparken.
Expedierats till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Gatu- och Va-chef Michael Nordin
Projektchef Johan Bengtsson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 284

Dnr 2014/00092

Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Lugnåsbergets
kvarnstensgruvor i Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
yttrande.
Bakgrund

Länsstyrelsen Västra Götalands län har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och
avgränsning samt förslag till skötselplan för naturreservatet Lugnåsbergets
kvarnstensgruvor i Mariestads kommun. Mariestads kommun har beretts möjlighet att
lämna yttrande över förslaget.
Arbetet med en reservatsbildning kring kvarnstensgruvorna på Lugnåsberget initierades
2009. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat frågan år 2009 och år 2014.
Arbetsutskottet var vid dessa tillfällen positiv till att ett statligt naturreservat bildas. Efter
samrådet år 2014 och genomförda markförhandlingar har nu Länsstyrelsen upprättat ett
nytt, reviderat förslag. Detta förslag överensstämmer med det tidigare, men med följande
förändringar.
Revidering av den föreslagna reservatsgränsen – områdets har minskats ned från 44 ha till
c:a 39 ha och viss justering av gränser har skett efter genomfört samråd.
Förändring av förslagen till föreskrifter i avsikt att förtydliga vad som gäller för
verksamheterna kring Qvarnstensgruvan samt anpassning för att underlätta för bedrivande
och utveckling av denna verksamhet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av miljöutredare Håkan Magnusson samt samhällsbyggnadschef
Kristofer Svensson 2016-06-13, Förslag till bildande av naturreservatet Lugnåsbergets
kvarnstensgruvor i Mariestads kommun.
Länsstyrelsen Västra Götalands län 2016-06-02, Förslag till bildande av naturreservatet
Lugnås kvarnstensgruvor i Mariestads kommun.
Översiktskarta, Naturreservatet Lugnås kvarnstensgruvor i Mariestads kommun.
Förslag till skötselplan för naturreservatet Lugnåsbergets kvarnstensgruvor i Mariestads
kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över förslag till bildande av
naturreservatet Lugnåsbergets kvarnstensgruvor i Mariestads kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Ksau § 284 (forts.)
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Miljöutredare Håkan Magnusson
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Dnr 2016/00141

Arbetsmodell för kommunchefens ledningsgrupp
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade prognos 2 år 2016 för
kommunstyrelsens verksamheter beslutade arbetsutskottet att kalla kommunchefens
ledningsgrupp till arbetsutskottets sammanträde 2016-06-15 för att redovisa en åtgärdsplan
för hur resursbudgetmodellens effektiviseringar ska uppnås.
Då arbetsutskottet behandlade ärendet 2016-06-15 gav arbetsutskottet kommunchefens
ledningsgrupp i uppdrag att återkomma vid arbetsutskottets sammanträde 2016-06-29 med
ett förslag till arbetsmodell för ledningsgruppens uppdrag och relation till arbetsutskottet.
Kommunchefens ledningsgrupp har upprättat ett förslag till arbetsmodell för
ledningsgruppens uppdrag och en beskrivning av ledningsgruppens relation till
arbetsutskottet. Arbetsmodellen presenteras på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Dnr 2015/00283

Extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra ett extra sammanträde den 12
september kl. 11.00, sammanträdesrum Torsö, för att behandla delårsrapporten inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet samma dag.
Bakgrund

Kommunfullmäktige ska behandla delårsrapporten vid sammanträdet 2016-09-26.
Kommunstyrelsen har därmed att behandla ärendet 2016-09-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har ett ordinarie sammanträde 2016-09-07. Då
delårsrapporten är per den 31 augusti är tiden väldigt knapp att sammanställa rapporten
inför arbetsutskottets sammanträde den 7 september. Därför föreslås att arbetsutskottet
genomför ett extra sammanträde den 12 september kl. 11.00, sammanträdesrum Torsö, för
att behandla delårsrapporten inför kommunstyrelsens behandling av ärendet samma dag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-06-09, Extra
sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Extra sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Expedierats till:
Redovisnings-/ekonomichef Lars Bergqvist
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Dnr 2016/00274

Kommunstyrelsen och arbetsutskottets sammanträdestider 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa datum och tider för kommunstyrelsens och
arbetsutskottens sammanträden år 2017 enligt upprättat förslag.
Bakgrund

Administrative chefen och kommunsekreteraren har upprättat förslag till datum och tider
för kommunstyrelsens och arbetsutskottens sammanträden under år 2017:
Kommunstyrelsen
Måndagar klockan 14.00 i Vänersalen, Stadshuset.
16 januari

21 augusti

13 februari

11 september (delårsbokslut och prognos 3)

13 mars (bokslut)

16 oktober

10 april (prognos 1)

13 (prognos 4) och 27 november

15 och 29 maj (budget)

11 december

7 juni (onsdag, prognos 2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Onsdagar klockan 8.00 i Torsö, Stadshuset.
Januari: 11 och 25 (budgetupptakt Vänersalen)
Februari: 8, 15 (bokslutsdag) och 22 (beslut preliminära ramar 2018)
Mars: 8 (bolagsdag VänerEnergi) och 22
April: 5 (prognos 1, bolagsdag Mariehus), 19 (konsekvensbeskrivningar av budgetramar) och 26
Maj: 10, 24 (budgetbeslut)och 31
Juni: 7 (prognos 2) och 21
Juli: Augusti: 16 och 30
September: 6 (prognos 3), 11(måndag, delårsrapport) och 27
Oktober: 11 (bolagsdag VänerEnergi), och 25
November: 8 (prognos 4, bolagsdag Mariehus) och 22
December: 6 och 20

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Tisdagar klockan 13.15 i Hovden, Stadshuset.
Januari: 10
Februari: 7
Mars: 7
April: 4
Maj: 23
September: 5
Oktober: 10
November: 7
December: 5
Bolagsdagar med Mariehus AB kommer att genomföras den 5 april och den 8 november.
Bolagsdagar med VänerEnergi AB kommer att genomföras 8 mars och den 11 oktober.
Bolagsdagarna börjar klockan 9.00 och pågår fram till ca 11.00. därutöver har
arbetsutskottet ett ordinarie sammanträde.
Budgetupptakten den 27 januari, bokslutsdagen den 17 februari samt
konsekvensbeskrivningen av nämndernas budgetramar den 19 april kommer att
genomföras i Vänersalen. Vid dessa tillfällen deltar även nämndernas presidier och berörda
tjänstemän.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrativa chefen Ola Blomberg samt kommunsekreterare Malin
Eriksson 2016-06-07, Kommunstyrelsens och arbetsutskottens sammanträdestider 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Kommunstyrelsens och
arbetsutskottens sammanträdestider 2017.
Expedierats till:
Samtliga nämndsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Dnr 2016/00246

Rutin mot våldsbejakande extremism
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Gullspång ingår sedan våren 2015 i ett nätverk tillsammans med
polismyndigheten, säkerhetspolisen och övriga kommuner i Skaraborg. Syftet med
nätverket är att utbyta kunskap och erfarenheter för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Begreppet våldsbejakande extremism omfattar högerextremism
(vit-makt), vänsterextremism (autonoma) samt våldbejakande islamistisk extremism.
MTG-kommunerna har sedan länge varit förskonande från våldbejakande extremism.
Tillsammans med polisen stämmer säkerhetssamordnarna fortlöpande av lägesbilden i
kommunerna. Vid dags datum finns inga indikationer på att det finns någon
våldsbejakande extremistgrupp i kommunerna, däremot finns enskilda individer som på ett
eller annat sätt stödjer sådana rörelser.
Kommunchefens ledningsgrupp har antagit en rutin mot våldsbejakande extremism. Den
ska vara ett verktyg för verksamheterna att använda i vardagen. Rutinen ska vara ett stöd
när man vill hjälpa en individ att inte dras in i eller hjälp att ta sig ut ur en extremismmiljö.
Hanteringen av ärendet ska så långt som möjligt ske i ordinarie struktur och så nära
individen som möjligt. Förtroende och samverkan är viktiga faktorer för att lyckas med
uppdraget.
Säkerhetssamordnare Johan Walfridson informerar om den upprättade rutinen mot
våldsbejakande extremism på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Johan Walfridson 2016-06-10, Rutin mot
våldsbejakande extremism.
Rutin våldsbejakande extremism.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Rutin mot våldsbejakande extremism.
Expedierats till:
Säkerhetssamordnare Johan Walfridson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Dnr 2014/00450

Insatser för att främja mottagande och integration av nyanlända
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet och ger kommunchefen i
uppdrag att, inom ramen för kommunens befintliga verksamhetsstruktur, upprätta en tydlig
arbetsbeskrivning för integrationsstrategen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 att bifalla en motion från Ida Ekeroth om
insatser för att främja mottagande och integration av nyanställda, i den del som avser att
kommunen ska utreda en verksamhet för att utveckla integrationen mellan olika kulturer i
Mariestad. Kommunfullmäktige gav även kommunstyrelsen i uppdrag bereda ärendet i
samverkan med berörda aktörer. Uppdraget överlämnades till individ- och
familjeomsorgschefen för beredning.
Utredningen har genomförts i dialog med kommunens aktörer, idéburna organisationer
samt genom omvärldsbevakning och kontakt med andra kommuner. Under
utredningstidens gång har integrationsarbetet hamnat i ett nationellt fokus, efter att antalet
flyktingar till Europa och Sverige ökat kraftigt under 2015.
Utredningen har resulterat i ett dokument som beskriver det pågående arbetet i kommunen
och de utvecklingsområden som kunnat identifieras. Ytterligare dokument beskriver hur
kommunen kan utveckla arbetet vidare genom att anställa en integrationsstrateg med
följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
-

Samordna kommunens och civilsamhällets olika resurser för att stödja asylsökande
och enskilda som har uppehållstillstånd in i det svenska samhället.

-

Omvärldsbevakning.

-

Ha en övergripande bild av arbetet som pågår, vad som saknas samt delta i och driva
nödvändigt utvecklingsarbete.

-

Intern och extern information och kommunikation.

-

Se till att information finns på olika språk och att den hålls uppdaterad.

-

Samarbeta med integrationsenheten för att undvika att arbete sker parallellt.

-

Bidra med utbildningsinsatser för både kommunens anställda och för medborgarna.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av individ och familjeomsorgschef Anette Karlsson 2016-06-10,
Insatser i Mariestads kommun för att främja mottagande och integration av nyanlända.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Skrivelse upprättad av individ och familjeomsorgschef Anette Karlsson 2016-05-14,
Utredning ang. insatser i Mariestads kommun för att främja mottagande och integration av
nyanlända.
Skrivelse upprättad av individ och familjeomsorgschef Anette Karlsson samt tillfällige
integrationsstrateg Jonny Odhner 2016-06-10, Förslag till konkreta åtgärder för att utveckla
mottagande och integration i Mariestads kommun
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Insatser för att främja mottagande
och integration av nyanlända.
Expedierats till:
Individ och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Tillfällige integrationsstrateg Jonny Odhner
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Dnr 2016/00273

Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av avsiktsförklaring
och arbetsordning för samverkan mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner.
Bakgrund

En mer strukturerad samverkan mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner
inleddes under år 2003 genom informella möten mellan kommunernas kommunalråd och
kommunchefer. Samtalen utmynnade i att ett antal möjliga verksamhetsområden för
samverkan identifierades.
Därefter genomfördes ett antal förstudier för att klargöra förutsättningarna för en
fördjupad och strukturerad samverkan och mot bakgrund av de genomförda förstudierna
beslutade respektive kommunfullmäktige under våren 2005 om en gemensam
avsiktsförklaring om utökat samarbete.
Mot bakgrund av den upprättade avsiktsförklaringen genomfördes omfattande utredningar
av förutsättningarna för att etablera gemensamma nämnder. Detta resulterade i att fyra
gemensamma nämnder inrättades; miljö- och byggnadsnämnden (2007), lönenämnden
(2007), tekniska nämnden (2008), samt IT-nämnden (2008).
Kommuncheferna inom MTG har upprättat ett förlag till reviderad avsiktsförklaring och
arbetsordning för samverkan. Det upprättade förslaget är den första revideringen av den
ursprungliga avsiktsförklaringen. Avsikten är att avsiktsförklaringen och arbetsordningen, i
likhet med samtliga samverkansavtal för de gemensamma nämnderna, ska revideras under
varje mandatperiod. Det är MTG-styrgrupp som är ansvarig för att revideringen av
samverkansavtalen genomförs. Töreboda kommun som administrerar MTG-styrgrupp är
ansvarig för att ett förslag till revidering av riktlinjerna upprättas.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-06-09 att föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna i
MTG-kommunerna att besluta att anta det reviderade förslaget till avsiktsförklaring.
Underlag för beslut

Förslag till revidering av Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
upprättad 2005.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Arbetsordning för MTG-styrgrupp upprättad 2010.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00063

Medborgarförslag om förbud att sälja fyrverkerier och/eller
pyroteknisk utrustning i Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering:
Kommunen bedöms inte ha någon laglig möjlighet att generellt förbjuda försäljning av
fyrverkerier eller pyroteknisk utrustning. Räddningstjänsten Östra Skaraborg är den
kommunala instans som har att handlägga ansökningar om försäljning av dessa varor
utifrån de regler som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har upprättat.
Bakgrund

Una Modig, Krontorp, Hinkan 1 i Mariestad har i medborgarförslag föreslagit att Mariestads
kommun ska införa ett totalt förbud att sälja fyrverkerier och/eller pyroteknisk utrustning.
medborgarförslaget överlämnades till miljö- och byggnadsnämnden för beredning.
I ärendet har samråd skett med Räddningstjänsten Östra Skaraborg som har lämnat
följande uttalande: Räddningstjänsten är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Lagstiftningen gäller för hantering,
överföring och import av brandfarliga och explosiva varor samt sådana förberedande
åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av
en brand eller en explosion.
Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö
eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga
eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.
När någon vill hantera explosiv vara, som t.ex. fyrverkerier, prövar räddningstjänsten om
detta kan göras på ett sätt som uppfyller krav i gällande lagstiftning med tillhörande
förordning och föreskrifter.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är föreskrivande myndighet inom
området och har upprättat föreskrifter. Från och med 2016-06-01 gäller MSBFS 2016:3. I
denna beskrivs bland annat att en stor del av de pyrotekniska produkter som fyrverkerier
utgör är undantagna när de gäller de mindre mängder som en enskild person hanterar vid
t.ex. nyårsafton, påskafton eller liknande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Om hanteringen (t.ex. försäljning) sker på ett sätt som uppfyller krav i gällande lagstiftning
med tillhörande förordning och föreskrifter har räddningstjänsten ingen möjlighet att
hindra hanteringen. Användning av normala fyrverkerier för privatpersoner, dvs.
användning i en liten mängd, omfattas inte av någon tillståndsplikt enligt lagstiftningen och
kan inte hindras av räddningstjänsten.
Verksamhet miljö och byggs bedömning
Syftet med medborgarförslaget är gott och i många delar väl motiverat. De delar som
handlar om att försäljare inte efterlevt givna tillstånd måste räddningstjänsten och polisen
ta hand om, varför de klagomålen hänvisas dit.
Bedömningen är att en kommun inte kan meddela ett generellt förbud mot försäljning av
pyrotekniska varor och fyrverkerier. Däremot kan kommunen i de lokala
ordningsföreskrifterna begränsa användningen av pyrotekniska varor och fyrverkerier utifrån
vad ordningslagens regelverk medger. Det är dock en fråga som inte medborgarförslaget
avser. En översyn av de lokala ordningsföreskrifterna pågår genom verksamhet tekniks
försorg. Där ser man över vilka ytterligare begränsningar för användningen som ska kunna
gälla. Förslaget kommer att underställas kommunfullmäktige för beslut.
Ordningslagen medger alltså att kommunen beslutar om inskränkningar i användningen av
pyrotekniska varor och fyrverkerier. Däremot finns det inget mandat att förbjuda
försäljning med stöd av ordningslagen.
Regleringen av försäljningen återfinns i författningar meddelade av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Något mandat för kommunen att fatta lokala generella
beslut om förbud mot försäljning finns inte i lag om brandfarliga och explosiva varor.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Una Modig om att Mariestads kommun ska införa ett totalt förbud
att sälja fyrverkerier och/eller pyroteknisk utrustning.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-07 § 101, Medborgarförslag
om pyroteknisk utrustning förbud att sälja fyrverkerier och/eller pyroteknisk utrustning i
Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om pyroteknisk
utrustning förbud att sälja fyrverkerier och/eller pyroteknisk utrustning i Mariestads
kommun.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Una Modig
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00263

Ansökan från VänerKantens fiber om kommunal borgen för
bredbandsutbyggnad
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja VänerKantens fiber i Mariestad ekonomisk förenying 769630-4216 kommunal borgen om 2 500 tkr.
Borgen gäller till 30 dagar efter att beviljade medel från bidragsgivande myndighet har
utbetalats dock som längst till och med 2018-12-31.
Det är föreningens ansvar att meddela kommunen aktuell ekonomisk status under projektets gång om något avviker från lämnad ansökan.
Sture Pettersson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 om möjlighet till kommunal borgen för fiberföreningar i kommunen enligt vissa förutsättningar. VänerKantens fiber i Mariestad ekonomisk förening har därefter inkommit med underlag för ansökan om borgen. Den inkomna ansökan innefattar:
-

Ansökan med kvittens hos Jordbruksverket som visar projektets inriktning och
omfattning.

-

Total ekonomisk kalkyl

-

Redovisning av gjorda inbetalningar

-

Förteckning av fastighetsägare

-

Lånelöfte hos Nordea

-

Registrering hos Bolagsverket

-

Underlag av behörig firmatecknare/ordförande i föreningen

-

Registerutdrag och meddelande om momsregistrering hos Skatteverket

Ansökan visar att föreningens egeninsats genom medlemsinsatser och anslutningsavgifter
uppgår till 3 774 089 kronor vilket motsvarar 60 procent av totalsumman. Resterande 2
516 060 kronor, 40 procent, är projektstöd. Ansökt belopp för borgen är 2 500 000 kronor
vilket motsvarar projektstödet.
Föreningen har 2016-06-03 fått ett lånelöfte från Nordea Mariestad om 2 000 tkr. Beloppet
är under ansökt belopp om borgen. En borgen är dock inte styrd till viss bank och behöver
inte nyttjas fullt ut. Något ytterligare underlag för lån anses inte behövas för borgen i den
aktuella ansökan. Det är föreningens ansvar att ombesörja finansieringen.
Ekonomi-/redovisningschefen anser att tillräckliga underlag för beslut föreligger.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Ansökan från VänerKantens fiber i Mariestad ekonomisk förening om borgen för bredbandsutbyggnad.
Skrivelse upprättad av ekonomi-/redovisningschef Lars Bergqvist 2016-06-16, Ansökan
om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad (VänerKantens fiber).
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg, Ansökan från VänerKantens
fiber om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Ksau § 293

Dnr 2016/00219

Förslag till valkretsindelning vid val till regionfullmäktige
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot regionstyrelsens förslag till valkretsindelning.
Bakgrund

Genom en ändring av vallagen är varje landsting från och med den 1 januari 2015 en enda
valkrets vid val till landstingsfullmäktige (i Västra Götaland regionfullmäktige).
Landstingsfullmäktige kan dock besluta att välja att dela in landstinget i två eller flera
valkretsar. Västra Götalands läns landsting får alltså själva ta ställning till om hela
landstinget ska utgöra en enda valkrets eller om landstinget ska delas in i flera valkretsar.
Även valkretsarna för val till riksdagen ändrades från den 1 januari 2015. De nya
valkretsarna följer Västra Götalandsregionens förslag till valkretsindelning och består av
fem olika valkretsar; Göteborgs kommun, Västra Götalands läns västra valkrets, Västra
Götalands läns norra valkrets, Västra Götalands läns södra valkrets och Västra Götalands
läns östra valkrets.
Om landstingsfullmäktige vill besluta att dela in landstinget i två eller flera valkretsar ska
detta beslut fattas senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska
gälla. För att vara giltigt ska beslutet vara fastställt av Länsstyrelsen. Dessförinnan ska
kommunerna få tillfälle att yttra sig.
Regionstyrelsen i Västra Götaland har med anledning av ovanstående remitterat ett förslag
till valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige för yttrande till samtliga kommuner i
Västra Götaland.
Det framgår av protokoll från regionstyrelsen daterat 2016-04-26, § 122 att regionstyrelsens
förslag är att valkretsarna för val till regionfullmäktige ska vara de samma som vid val till
riksdagen.
Proposition 2013/14:48
I proposition 2013/14:48 föreslås det att indelningen av riksdagsvalkretsar i Västra Götalands län ändras så att valkretsarna utgörs av kommuner som bildar geografiskt sammanhängande enheter, och som i de allra flesta fall även i övrigt har ett samband med varandra.
I propositionen föreslås även att valkretsindelningen i landsting ges ökad frihet på så sätt
att valkretsindelningen i landsting blir frivillig. Vid val till landstingsfullmäktige ska
landstinget vara en enda valkrets om fullmäktige inte beslutat att dela in landstinget i två
eller flera kretsar. I ett landsting som är indelat i valkretsar är mandaten fasta mandat och
utjämningsmandat. I övriga landsting är samtliga mandat fasta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Ksau § 293 (forts).

I propositionen anförs det att det ursprungliga syftet med valkretsindelningar var att skapa
garantier för att olika regionala intressen blev företrädda i regionfullmäktige, men att det av
undersökningar framgår att partierna i landstingsvalen i allt större utsträckning går fram
med gemensamma kandidatlistor i valkretsarna. Detta talar för att det ursprungliga syftet
med kravet på valkretsindelning i praktiken inte längre tillgodoses genom regleringen.
I KU:s betänkande gällande propositionen kan man läsa att vid 2010 års val hade två valkretsar till landstingsvalen tilldelats så få som sex fasta mandat. Det framstår inte längre
som motiverat att behålla den tvingande regleringen av valkretsindelning i landsting.
Skyldigheten för landsting att göra valkretsindelningar bör således tas bort. Huvudregeln
bör vara att varje landsting utgör en valkrets, men att varje landsting ska ha frihet att själva
besluta om valkretsindelning av valområdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson samt administrative chefen Ola
Blomberg 2016-06-15, Förslag till valkretsindelning vid val till regionfullmäktige
Protokoll från regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen 2016-04-26, § 122 – Förslag till
valkretsindelning
Valkretsar vid 2014 års val till riksdag och landsting
Utdrag ur KU:s betänkande 2014/15:KU2 gällande proposition 2013/14:48
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag till valkretsindelning vid val
till regionfullmäktige.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Västra Götalandsregionen, regionstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Ksau § 294

Dnr 2016/00275

Information - Ny förordning för energi- och klimatrådgivningen
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Arbetsutskottet ger utvecklingschefen i uppdrag att tillskriva Energimyndigheter för att
uppmärksamma myndigheten på de negativa effekter som de förändrade ekonomiska
förutsättningarna kommer att innebär för kommunens fortsatta arbete med energi- och
klimatrådgivning.
Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Gullspång har gemensam energirådgivning via ett samarbetsavtal
som upphör att gälla 2016-12-31. I år erhåller respektive kommun 280 tkr i statligt bidrag
och verksamheten har idag ca 1,2 tjänster. För nästa år finns en ny förordning. Det finns
även ett förslag om finansiering av verksamheten under år 2017 som nu går ut på remiss.
Det remitterade förslaget är ettårigt och innebär att bidraget ska styras efter målgruppernas
storlek. Det betyder att Mariestad kommer att kunna ansöka om 250-300 tkr i grundbidrag.
Töreboda och Gullspångs kommuner kommer att kunna ansöka om 50-100 tkr per
kommun. Det innebär att MTG, vid ett fortsatt samarbete, kommer att erhålla mellan 350
och 500 tkr i grundfinansiering. Detta bidrag räcker till ca 0,5 tjänster, om verksamheten
ska ha medel över att arbeta för. Till detta belopp kommer möjlighet finnas att söka
ytterligare projektmedel. Förslaget är att fördela 7 500 tkr för hela Sverige.
Energimyndigheten ansöker även om medel för att kunna göra en utlysning där kommuner
och/eller kommuner i samverkan ska kunna ansöka om medel till energicoacher som ska
arbeta mot små och mellanstora företag. Bidraget kommer att täcka en halvtidstjänst för ca
50 st. coacher.
Alternativ för framtida energirådgivning
-

Ett gemensamt energikontor för hela Skaraborg

-

Fortsatt samarbete med Töreboda och Gullspång

-

Ett utvidgat samarbete med andra kommuner som riskerar att stå utan energirådgivning

-

Medfinansiering från kommunen

-

Köpa in energirådgivningstjänsten från en konsult

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter Van Der Tol samt utvecklingschef
Ramona Nilsson 2016-06-15, Ny förordning för energi- och klimatrådgivningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Beskrivning av remissförslaget, Energimyndighetens tillämpning av förordning (2016:385)
om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.
Energimyndigheten, Powerpointpresentation av förslaget.
Preliminära bidragsbelopp målgruppsberäkning
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Information - Ny förordning för
energi- och klimatrådgivningen.
Expedierats till:
Energi- och klimatrådgivare Peter Van Der Tol
Utvecklingschef Ramona Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Dnr 2016/00119

Reviderad ansökan från Torsö BiF om kommunal medfinansiering
för bidrag ur landsbygdsprogrammet
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund

Torsö Bygdegård- och idrottsförening har inkommit med en reviderad ansökan om
kommunal medfinansiering till föreningens ansökan om bidrag ur Landsbygdsprogrammet. Tidigare ansökan avsåg även ansökan om medfinansiering till det s.k.
idrottslyftet.
Föreningen ansöker om kommunal medfinansiering om 150 tkr till föreningens ansökan
om bidrag ur Landsbygdsprogrammet om totalt 600 tkr. Offentlig medfinansiering om 25
procent (kommun, region eller liknande) är ett villkor för att föreningen ska beviljas bidrag
ur Landsbygdsprogrammet.
Torsö BiF ansöker om bidrag för investeringar på föreningens anläggning. Exempel på
dessa investeringar är automatisk bevattningsanläggning, gym, köksinventarier, ljud- och
bild inventarier, utemöbler, fotbollsmål, sammanträdesstolar samt reparation av entrétrapp.
Enligt fritidschefen medger inte fritidskontorets övriga bidragsformer; startbidrag,
hyresbidrag, bidrag för tillfällig verksamhet och arrangemang samt verksamhetsbidrag (för
barn och ungdomar mellan 7-20 år) inte bidrag enligt föreningens ansökan. Torsö BIF har i
år erhållit ett anläggningsbidrag om 90 tkr
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-15 att återremittera ärendet för att
utreda om det är möjligt att nyttja det kommunala anläggningsbidraget som kommunal
medfinansiering.
Anläggningsbidragen är bidrag som betalas ut till de föreningar som själva äger eller hyr sin
anläggning. Syftet med anläggningsbidraget är att det ska vara ett ekonomiskt stöd för
förenings kostnader för drift och skötsel av anläggningen.
Att i efterhand ställa krav på Torsö BiF att redan utbetalt anläggningsbidrag ska utgöra en
del av kommunens medfinansiering för deras ansökan om bidrag från jordbruksverket är
möjligt om föreningen accepterar förfarandet. Föreningen avstår därmed från kommunalt
stöd för drift- och skötselkostnader för innevarande år.
Avsikten med Jordbruksverkets regelverk är inte att offentlig medfinansiering ska bestå av
befintliga och redan utbetalade kommunala bidrag som är avsedda för föreningarnas
ordinarie driftskostnader. Det kan därmed konstateras att det inte är förenligt med
Jordbruksverkets regelverk att delfinansiera kommunens kostnader för medfinansiering
med ett redan utbetalat kommunalt bidrag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Underlag för beslut

Ansökan från Torsö Bygdegård- och idrottsförening 2016-05-30, Statligt projektstöd för
investeringar enligt landsbygdsprogrammet 2016 – Ansökan om medfinansiering från
Mariestads kommun.
Samlingsdokument för Torsö Bygdegård- och idrottsförening.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Reviderad ansökan från Torsö BiF
om kommunal medfinansiering för bidrag ur landsbygdsprogrammet, kompletterad.
Expedierats till:
Torsö Bygdegård- och idrottsförening
Fritidschef Tomas Ekström
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Dnr 2014/00270

Prissättning och tidplan för försäljning av villatomter inom Sjölyckan,
etapp 2 och 3
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger mark- och exploateringschefen delegation att,
inom angivna ramar, besluta om prissättningen av villatomter för etapperna 2 och 3
inom Sjölyckan.
Arbetet med att genomföra etapperna 2 och 3 kommer att ske genom nuvarande
entreprenörer och kommunens avtal för VA-investeringar
2. Arbetsutskottet godkänner upprättad tidplan som innebär att ett erbjudande skickas
till tomtkön under juni månad samt att tilldelningsbeslut skickas under augusti månad
år 2016.
3. Arbetsutskottet ger mark- och exploateringschefen möjlighet att förhandla med
husföretag om försäljning av tomter i ”paketlösningar”.
4. Arbetsutskottet ger mark- och exploateringschefen i uppdrag att anlita extern mäklare
vid försäljning av villatomter för etapperna 2 och 3 inom Sjölyckan.
Bakgrund

Byggnationen av vägar inom etapp 1 är snart slutförd och arbetet går vidare till etapperna 2
och 3 som kommer att vara tillgängliga för entreprenadmaskiner under början av år 2017.
Det innebär att tomterna i de kvarter som ingår i etapperna 2 och 3 kan erbjudas tomtkön.
Enligt upprättat förslag till tidplan kan erbjudande skickas till tomtkön under juni månad.
Det innebär att de som står i tomtkön har möjlighet att besöka området för att se
placeringen av tomterna innan de omfattande markarbetena påbörjas. Markarbetena
kommat att påverka utsiktsstråk kraftigt från enskilda tomter, vilket innebär att det blir
svårare att lokalisera sig i området. Tidplanen möjliggör även en offensiv marknadsföring
av tomterna mot externa kunder under september månad.
För att hålla ett högt tempo föreslår mark- och exploateringschefen att det ska vara möjligt
att förhandla om ”paketlösningar” med husföretag för de eventuella tomter som inte
tecknas av tomtkön. ”Paketlösningar” kan innebära att enskilda husleverantörer får
möjlighet att marknadsföra sina villatyper mot specifika tomter inom etapp 2 och 3.
Prissättningen bygger på ett fast grundpris för tomterna samt en rörlig del för dess storlek.
Till detta kommer även ett procentuellt tillägg om tio procent för de tomter som ligger
direkt angränsande mot natur. Prissättningen är ett bedömt marknadsvärde för en tomt
med färdiga anslutningar för gata och VA. Detta innebär att en förändrad Va-taxa inte
kommer att påverka totalkostnaden.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén samt chefen för sektor
samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2016-06-17, Prissättning och försäljningsstart av
villatomter inom projekt Sjölyckan etapp 2 och 3.
Förslag till prissättning av villatomter för etapperna 2 och 3 inom Sjölyckan.
Etappindelning av projekt Sjölyckan.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Prissättning och tidplan för
försäljning av villatomter inom Sjölyckan, etapp 2 och 3.
Expedierats till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Dnr 2015/00069

Information, Utveckling av verksamheten vid medborgarkontoret
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att verksamheten vid det ”nya”
medborgarkontoret ska vara på plats och i drift senast den 1 oktober 2016.
Bakgrund

Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå informerar om pågående och planerat arbete för
att inrätta ett ”nytt” medborgarkontor. Informationen innefattar bl.a. bemanning,
arbetsuppgifter samt förslag till utvecklingsområden.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Dnr 3384

Information på sammanträdet
Renovering av Rotundan

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om prioriterade åtgärder och de ekonomiska
förutsättningarna för en renovering av Rotundan.
Rekrytering av ny chef för verksamhet miljö- och bygg

Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson informerar om genomförd
rekrytering av en ny miljö- och byggnadschef. Den nya chefen tillträder den 12 september
2016.
Centrumfastigheter

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om förutsättningarna för förslaget att
kommunen ska köpa två centrala kontorsfastigheter för att omvandla till lägenheter.
Arbetsutskottet ger kommunchefen mandat att underteckna ett köpeavtal med säljaren av
de två fastigheterna. Det är slutligen kommunfullmäktige som beslutar om ett inköp av
fastigheterna.
Expedierats till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29
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Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Arbetsutskottet lämnade inga uppdrag till kommunchefen på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2919

Rapporter
Det föredrogs inga rapporter på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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