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Kommunstyrelsen
Ks § 119

Diskussion: Revisorernas övergripande granskning år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen som regleras i kommunallagen och i god revisionssed.
Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att revisorerna ska granska all verksamhet
årligen. För att tillgodose detta krav inriktar revisorerna sin granskning på att följa upp och
säkerställa att nämnder och styrelse byggt upp och skapat förutsättningar för en tillräcklig
styrning, ledning, uppföljning och kontroll över sina verksamheter och därmed uppfylla den
uppgift och nå de mål som givits av kommunfullmäktige.
Revisorerna genomför den årliga granskningen genom dialog och sammanträffande med
ledamöterna i nämnderna och i kommunstyrelsen. Som grund för samtalen ligger svaren på
den enkät som skickats ut till samtliga ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen.
Kommunrevisionen deltar på kommunstyrelsens sammanträde och utöver ovanstående tar
revisorerna upp enskilda frågeställningar som berör nämndens verksamhet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Sara Linge KPMG 2013-04-12, Revisorernas övergripande granskning år 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 2

Kommunstyrelsen
Ksau § 120

Information: Skydd och restaurering av Tidans mynning och kvillar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Tidans nedre delar är s.k. Nationellt särskilt värdefullt vattendrag. Tidans mynning och kvillar (från E 20 och nedströms) är ett mycket viktigt lek- och uppväxtområde för flera fiskarter, varav en del är hotade. För fiskarten asp finns ett särskilt åtgärdsprogram (ÅGP) för att
rädda arten. Tidans nedre delar är ett av landets viktigast för asp. Området är även viktigt
för många andra arter.
Länsstyrelsen har i samråd med Mariestads kommun tagit fram ett förslag till skötselplan för
området, från residensbron till E20. Förslaget har redovisats för Mariestads kommun under
år 2012. Ett förslag om att bilda ett naturreservat i området har diskuterats under flera år
mellan Mariestads kommun, Länsstyrelsen m.fl. men av olika skäl har Mariestads kommun
hittills avvaktat med en reservatsbildning. I området pågår även detaljplanearbete och viss
byggnation, markarbeten.
Under våren 2013 genomförde Mariestads kommun en avverkning av ett flertal träd som
enligt detaljplanen skulle stå kvar i närzonen längs Tidan. Med anledning av denna händelse
har berörda tjänstemän på Mariestads kommun och representanter för Länsstyrelsen kommit fram till att vi nu bör ha en förnyad diskussion av hur vi gemensamt ska jobba vidare
med skydd och restaurering av Tidans mynning och kvillar.
Örjan Nilsson samt Sven Swedberg från Länsstyrelsen informerar på sammanträdet. Informationen innefattar bl.a. vilka naturvärden som finns i området och som motiverar ett
områdesskydd samt hur Länsstyrelsen ser på områdets naturvärden och vilket ansvar staten
och kommunen har för att skydda och utveckla dessa.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 121

Information om kommunens stiftelser
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen framförde vid sammanträdet 2013-05-16 önskemål om att informeras
om kommunens stiftelser.
Ekonomichef Maria Vaziri informerar om kommunens stiftelser samt de ekonomiska förändringarna och förutsättningarna för respektive stiftelse på kommunstyrelsens sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 122

KS 2013/0024

Beslut om antagande:
Detaljplan för kv. Flamman, Mariestad centralort
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för kv. Flamman i Mariestad centralort.
Bakgrund

Fastighetsägaren till Flamman 3 har framfört önskemål om att möjliggöra nybyggnation för
handelsändamål på fastigheten. Gällande stadsplan 117 medger endast garageändamål vilket
medför att en ny detaljplan är nödvändig för den avsedda verksamheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-02-01 kommunledningskontoret i uppdrag att
utarbeta förslag till ny detaljplan för kv. Flamman i Mariestadstätort.
Syftet med detaljplanen är att skapa ett helhetsgrepp över kvarteret där tidigare planer har
varit gällande för olika fastigheter. Tidigare stadsplan för fastigheterna Flamman 2 och 3
medger endast garageändamål, i dagsläget bedrivs dock verksamheter i form av handel, bilservice och kontor. För att fortsättningsvis möjliggöra rådande användning och skapa förutsättningar för utveckling av området medges handel, kontor och bilservice. Fastigheterna
Flamman 5, 8 och 11 är alla planlagda för småindustriändamål. Verksamheterna är främst
inriktade mot bilservice och försäljning. I den nya planen kompletteras småindustriändamål
med handel och kontor.
Planen har utarbetats enligt enkelt planförfarande och varit föremål för samråd under tiden
2013-04-25 till och med 2013-05-24. Efter samrådet har planen reviderats utifrån inkomna
synpunkter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt exploateringschef Erik Randén
2013-05-29, Beslut om antagande: Detaljplan för kv. Flamman, Mariestad centralort.
Detaljplan för kv. Flamman, Mariestad centralort, planbeskrivning antagandehandling maj 2013.
Detaljplan för kv. Flamman, Mariestad centralort, Samrådsredogörelse.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för kv. Flamman, Mariestad centralort, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planarkitekt Adam Johansson
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 123

KS 2013/0236

Skötselavtal med Mariestads Ridklubb för Brunnsbergs
ridanläggning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna skötselavtal för Brunnsbergs ridanläggning med
Mariestads Ridklubb enligt upprättat avtalsförslag.
Ersättningen om 220 tkr (exklusive moms) till Mariestads Ridklubb finansieras år 2013
via omfördelning från budget för anläggningsbidrag, 150 tkr, samt med 70 tkr ur kommunledningskontorets budget. Från och med år 2014 utökas kommunens budget för
drift- och skötselavtal (ansvar 1090, verksamhet 45302) med 70 tkr för att fullt ut finansiera ersättningen till Mariestads ridklubb
2. Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 81 636 kr från kommunledningskontorets
budget till tekniska nämndens driftbudget för att täcka tekniska förvaltningens intäktsbortfall med det gamla arrendets upphörande. Omdisponeringen gäller från och med
år 2014.
Bakgrund

Mariestads Ridklubb har ett anläggningsbidrag om 147 420 kr för föreningens skötselåtagande på Brunnsbergs ridanläggning. Föreningen har även en arrendekostnad till Mariestads kommun på 81 636 kr årligen.
Anläggningsbidrag är till för de föreningar som bedriver verksamhet på sin egen anläggning. Brunnsberg är en kommunalägd anläggning och anläggningsbidrag ska enligt regelverket inte utgå till MRK för Brunnsberg.
Fritidschefen har, i samverkan med representanter för MRK, upprättat ett förslag till skötselavtal. Förslaget innebär ett förtydligande av kommunens och MRK:s ansvarsfördelning
för skötseln och driften av ridanläggningen. Det ökade ekonomiska åtagandet för kommunen med detta nya avtal avspeglas tydligt i den nya ansvarsfördelningen i avtalet och svarar
mot kommunens tidigare extra kostnader för anläggningen. Föreningens tidigare arrende
upphör men markupplåtelsen är tydligt definierad i det nya avtalet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med tillägget i punkt 1 andra
stycket att: Från och med år 2014 utökas kommunens budget för drift- och skötselavtal (ansvar 1090, verksamhet 45302) med 70 tkr för att fullt ut finansiera ersättningen till Mariestads ridklubb.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet
att från och med år 2014 utökas kommunens budget för drift- och skötselavtal (ansvar
1090, verksamhet 45302) med 70 tkr för att fullt ut finansiera ersättningen till Mariestads
ridklubb.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut
med Abrahamssons (M) tilläggsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag och eget tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-05-17, Tecknande av skötselavtal
för Brunnsbergs Ridanläggning med Mariestads Ridklubb.
Förslag till skötselavtal (inklusive bilagor) för Brunnsbergs Ridanläggning.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Mariestads Ridklubb

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 124

KS 2013/0230

Begäran om tilläggsanslag från barn- och utbildningsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 7,6 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden under innevarande år. Det extra anslaget belastar kommunens resultat.
I övrigt anmodas barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att uppnå en budget i
balans under innevarande år
Bakgrund

Barn och Utbildningsnämnden har under hösten 2012 uppmärksammat kommunledningen
på att det saknas 7,6 milj. kronor i nämndens budget för innevarande år. Nämnden framhåller att underskottet bland annat beror på att interkommunala ersättningar (IKE) för gymnasieskolan blev betydligt högre än vad som var budgeterat samt att ett ökat antal barn inom
förskolan.
Barn- och utbildningsnämnden framhåller vidare att kommunledningen framförde att
nämnden skulle återkomma efter prognos 1 år 2013, om underskottet fortfarande fanns
kvar, och att kommunstyrelsen tillskjuta 7,6 milj. kronor till nämndens budget. Till år 2014
har 7,6 milj. kronor lagts in i nämndens ram.
Prognos 1 år 2013 visar på ett underskott om ytterligare fem miljoner, totalt 12,6 miljoner
kronor. Det tillkommande underskottet beror på att Lillängsskolan öppnar sin F-6 skola
höstterminen 2013 och att dessa IKE-pengar inte finns inarbetade i budget.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-05-08 att föreslå kommunstyrelsen besluta
om att tillskjuta 7,6 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-05-08 § 71, Budget 2013 - underskott.
Skrivelse upprättad av ekonom Pia Svartén, t.f. förvaltningschef Lars Stäring samt ordförande Leif Jonegård (FP) 2013-04-25, Underskott 7,6 mil kronor.
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Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg)
(Ekonom Pia Svartén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/0153

Åtgärdsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhet med
anledning av underskott i prognos 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

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.
Barn- och utbildningsnämnden uppvisade underskott i prognos 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-05-16 att kalla presidiet i barn- och utbildningsnämnden
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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-05-27 § 84, Budget 2013 - Åtgärdsprogram, besparingar.
Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt ekonom Pia Svartén 2013-05-22, Besparing 2013
Konsekvensbeskrivningar från barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonom Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri
T.f. Barn- och utbildningschef Lars Stäring
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KS 2013/0153

Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

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.
Tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-05-16 att kalla presidiet i 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-2013-05-30 kommunchefen i uppdrag att genomföra en ekonomisk genomlysning av tekniska förvaltningens verksamhet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonom Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri
Tekniska chefen Åke Lindström

Justerandes signatur
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KS 2013/0190

Fondutveckling inom avfallsverksamheten åren 2014-2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fondernas utveckling åren 2014-2016 för
avfallsavdelningens verksamheter.
Bakgrund

Avfallsavdelningen har upprättat ett underlag för fondernas utveckling för de olika verksamheterna. Samtliga verksamheter är beräknade utifrån oförändrad taxa.
Avfallsfond deponin Bångahagen
Ingående balans 2013 (tkr): 8 208
Intäkter till deponin är till stor del konstanta efter tecknande av avtal med KKAB för mottagande av aska fram till år 2025. Intäkterna används till drift, miljökontroll och åtgärder
inför sluttäckning. Kostnadsökningar år 2014, 2015, 2016 härrör från ökade lönekostnader.
Kostnaden för sluttäckningen är inte fullt ut budgeterad då avdelningen saknar antagen avslutningsplan från Länsstyrelsen. Beroende på arbetets art och omfattning blir uttag av fonderade medel förmodat högre från år 2015. Annars beräknas fonden minska med ca 500600 tkr per år, förutsatt att sluttäckning har påbörjats.
Fond sophämtning/slamtömning
Ingående balans 2013 (tkr): 5 354
Hänsyn är inte tagen till införande av matavfallsutsortering då metod för insamling inte är
beslutad. Överskottet fonderas för att användas vid införande av utsortering av hushållens
matavfall. Kostnadsökningar härrör från löneökningar och förväntat fördyrade omkostnader för fordon och avfallshantering. Fonden beräknas öka med ca 500-800 tkr per år, förutsatt att investeringar tas mot fonden.
Fond återvinning/omlastningsstationer
Ingående balans 2013 (tkr): 1 857
Troligt är att löneökningar och förväntat fördyrade omkostnader för fordon och avfallshantering 2014, 2015 och 2016 ryms i verksamhetens budget. Förändrade förutsättningar för
mottagande av avfall från vår största entreprenör fr.o.m. halvårsskiftet 2013 gör intäkterna
svårprognostiserade. Verksamheten är också känslig för förändringar i råvarupriser. Fonden
beräknas minska med ca 50-150 tkr per år.
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2013-04-15 § 14, Fondutveckling år 2014-2016, Mariestads kommun.
Sammanställning över fondutveckling 2014-2016.
______________________________________________________

Expedieras till:
Avfallschef Annika Kjellkvist
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
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KS 2013/0231

Policy för socialt företagande i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till policy för socialt företagande i Mariestads
kommun.
Bakgrund

Socialnämnden beslutade 2013-05-14 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till
policy för socialt företagande i Mariestads kommun.
Erfarenheterna lokalt, nationellt och internationellt visar att socialt företagande är en väg att
ge människor som står långt från arbetsmarknaden en plattform där de kan verka upp till
100 procent av sin förmåga. I Mariestads kommun bildades det sociala företaget Trill In
2012-01-24. Trill In ska uppfylla följande uppgifter:
-

Genom företagande integrera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Återinvestera vinster i den egna verksamheten eller liknande verksamhet.
Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal, eller på annat väl dokumenterat sätt

Denna verksamhet kommer att behöva fortsatt stöd innan det helt kan stå på egna ben samtidigt som samhället behöver liknande verksamhet för fler målgrupper.
För att stimulera denna utveckling ser individ- och familjeomsorgsförvaltningen ett behov
av ett tydligt kommunalt ställningstagande om synen på sociala företagande. Förvaltningen
ser även ett behov av att medel tillskapas för att arbeta vidare med att stödja det nya företaget samt att utveckla nya grenar. Detta kan underlättas genom en ansökan till EU om medel.
Socialnämnden beslutade 2013-05-14 att ge projektledarna Joakim Stier och Anders Bohman i uppdrag att sammanställa en ansökan om ytterligare medel från EU för att stärka och
utveckla insatser för att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-05-14 § 76, Policy för socialt företagande i Mariestads kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 128 (forts.)
______________________________________________________

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson samt projektledare Joakim Stier 2013-03-13.
Förslag till Policy för socialt företagande i Mariestads kommun 2013.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson)
(Projektledare Joakim Stier)
(Projektledare Anders Bohman)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 129

KS 2013/0219

Önskemål om att även fortsättningsvis få disponera lokaler på Björkvägen 6 som boende för ungdomar med behov av stöd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslut om att överföra fastigheten till avvecklingsfastigheter inte ska omprövas.
Avsikten är att fastigheten ska avyttras under hösten.
Bakgrund

Mariestads kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn, pojkar 16-18 år. När pojkarna
anländer till kommunen som asylsökande placeras de på boendet Luna. Flera av ungdomarna har i dagsläget bott alldeles för länge på Luna då det saknas bostäder och de är i akut behov av lägenhet.
Det finns även ett antal andra ungdomar som saknar möjlighet att bo kvar hemma men som
inte klarar ett helt självständigt boende utan är i behov av visst stöd. De får ingen bostad då
de saknar egen inkomst alternativt någon som kan gå i borgen. Några blir kvar alltför länge
på behandlingshem, UngBo eller i familjehem till en onödigt hög kostnad.
När Björkvägen blir tomt i maj skulle huset kunna användas som boende, huvudsakligen för
ungdomar, men eventuellt även som akutboende. Detta skulle underlätta genomströmningen av unga på väg ut i vuxenlivet. Huset skulle rymma 6-8 ungdomar beroende på deras behov. De exakta formerna för boendet bör utvecklas och förändras allt eftersom utifrån de
boendes behov.
Kostnader för boende för ensamkommande barn kan återsökas från Migrationsverket avseende varje individs del. Kostnaderna är därmed självfinansierande för den kategorin ungdomar. Vad gäller övriga ungdomar ska de själva eller deras föräldrar stå för hyreskostnaden. Vid behov av personalstöd kan det tillgodoses genom boendestöd som är ett billigare
alternativ än ovan nämnda alternativ.
Hyreskostnaden för Björkvägen 6 är idag 186 072 kr. Till detta kommer en del mindre omkostnader. 200 000 kr/år delat på 6 boenden ger en månatlig hyra på 2 777 kr/person vilket
är en mycket rimlig hyra för eget rum samt delat kök och vardagsrum. Blir det fler ungdomar så kan hyran sänkas ytterligare. Förvaltningens bedömning är att det inte behövs annat
än nya ytskikt i en del rum.
Socialnämnden beslutade 2013-05-14 att föreslå kommunstyrelsen att Björkvägen 6 även
fortsättningsvis får disponeras av individ- och familjeomsorgsförvaltningen som boende för
barn och ungdomar med behov av stöd. Socialnämnden konstaterade även att detta bl.a.
skulle underlätta för att skapa hemmaplanslösningar för ungdomar som idag är placerade på
institution.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 129 (forts.)
______________________________________________________

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) yrkar att ärendet ska bordläggas till dess att kommunen omförhandlat
avtalet med Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn.
Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-05-14 § 80, Fortsatt disponering av lokaler på
Björkvägen 6 som boende för ungdomar med behov av stöd
Skrivelse upprättad av Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson 2013-04-22,
Boende för ungdomar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 130

KS 2013/0076

Återutnämning till Säker och Trygg kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att återta beslut § 51/2013 att Mariestad kommun ska ansöka om återcertifiering till ”En Säker och Trygg kommun/Safe Community”.
2. Kommunstyrelsen beslutar att inte återansöka om återcertifiering till ”En Säker och
Trygg kommun/Safe Community”.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-21 att Mariestad kommun ska ansöka om återcertifiering till ”En Säker och Trygg kommun/Safe Community”. Kommunstyrelsen beslutade vidare att folkhälsorådet ska redovisa kostnaderna för utnämningen och arbetet med ”Säker
och Trygg kommun”. Kostnaderna ska redovisas för kommunstyrelsen innan ansökan om
återutnämning skickas in.
Den beräknade externa kostnaden i samband med ansökan är ca 30 000 kr. Den interna
kostnaden i form av arbetstid uppgår till ca 220 timmar. Folkhälsorådet ansvarar för externa
kostnader i samband med ansökan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-30 kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att sammanföra de arbetsgrupper som idag arbetar med folkhälsofrågor till en
sammanhållen arbetsgrupp/ledningsgrupp.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson samt säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson 2013-05-17, Återutnämning till Säker och
Trygg kommun/Safe Community.
Projektplan Återansökan till nätverket Safe Community 2013.
Skrivelse upprättad av folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson samt säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson 2013-02-01, Återutnämning till Säker och Trygg kommun/Safe Community.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Kommunstyrelsen
Ks § 130 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
Säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 131

KS 2013/0017

Önskemål om utökning av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Guntorp – Solberga inom Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte gå vidare i en fördjupad utredning kring att utöka det
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp till att omfatta området vid Guntorp och Solberga. Fastighetsägarna rekommenderas att även fortsättningsvis hantera frågor
kring vatten och avlopp genom enskilda eller gemensamma anläggningar.
Bakgrund

Fastighetsägare i Guntorp och Solberga vid Lyrestad i Mariestads kommun har framfört
önskemål om att Mariestads kommun ska utöka sitt kommunala verksamhetsområde för
vatten och avlopp till att även omfatta detta geografiska område. Fastighetsägarna pekar
även på möjligheten att samordna utbyggnaden av vatten och avloppsanläggningar med
bredbandsutbyggnad. Fastighetsägarna styrker intresset genom en namninsamling.
Mariestads kommun har utarbetat ett antal kriterier (riktlinjer) för bedömning inför beslut
om att eventuellt utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och/eller avlopp.
Bedömningskriterierna följer Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) och omfattar följande
prövningsområden:
-

Är området att betrakta som ett större sammanhang?
Finns det risker för miljö eller människors hälsa inom området?
Har kommunen några utvecklingsplaner inom området?
Har VA-verksamheten några utvecklingsplaner inom området?

-

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

För att Mariestads kommun ska bedöma att ett område ska bli föremål för en fördjupad utredning om utökning av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och/eller avlopp
ska merparten av ovanstående kriterier vara uppfyllda. Utifrån de förutsättningar som ges i
lag kan kommunen i vissa fall även föreslå att ny kretsloppsanpassad teknik för lokalt omhändertagande av avlopp ska användas.
Följande bedömning har utarbetats i samarbete mellan tekniska förvaltningen, miljö- och
byggnadsförvaltningen och utvecklingsenheten.
Större sammanhang
Området inom vilka fastighetsägarna som undertecknat önskemålet om att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp bedöms inte vara ett större sammanhang. Bland annat är bebyggelsen inom området gles med långa avstånd mellan många fastigheter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 131 (forts.)
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Risker för människor hälsa eller miljön
Flera fastigheter inom området har relativt nya enskilda anläggningar samtidigt som andra
fastigheter har bristfälliga va-anläggningar som kan leda till problem med miljö eller hälsa.
Kommunens utvecklingsplaner för området
Mariestads kommun har för närvarande inga i översiktsplan eller andra styrande dokument
särskilt utpekade utvecklingsambitioner för området. (Ex utveckling av boende, näringsliv
m.m.).
Har VA-verksamheten några utvecklingsplaner inom området?
Kommunens VA-verksamhet har för närvarande inga särskilt planerade utvecklingsprojekt
inom området eller i anslutning till området.
Går det att över tid hantera vatten- och/eller avloppshanteringen genom enskilda anläggningar?
Ja, det finns förutsättningar för fungerande enskilda anläggningar i området.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse från Anders Thorsell (kontaktperson) 2013-01-12, Information till fastighetsägare i
Friaåns avrinningsområde (Guntorp – Solberga), daterat 120228 att uppdatera nuvarande
avloppssystem till gällande standard.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-05-19 Önskemål om utökning av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Guntorp – Solberga
inom Mariestads kommun.
Riktlinjer för beredning av ärenden som berör frågor om att pröva möjligheten att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten- och avloppsanläggningar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Anders Thorsell
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 132

KS 2013/0205

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Mann Teknik AB där kommunen överlåter del av fastigheten Gamla staden 6:1 om ca 3 600 kvadratmeter till bolaget.
Köpeskilling inklusive moms uppgår till totalt 770 tkr.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2010-06-17 Mann Teknik AB option på del av Gamla
staden 6:1 för byggande av lokaler för kontor och lätt industri. Optionstiden löper ut 201306-30.
Området om ca 3 600 kvadratmeter avviker från det område som anges i optionen. Efter
diskussioner med Trafikverket har det framkommit att i deras ”Funktionsutredning för tillgänglighetsanpassning av Mariestads station” så tas en del av Gamla staden 6:1 i anspråk för
omläggning av järnvägsspår. Detta område tas av denna anledning inte med i försäljningen.
I samband med byggnationen kommer VA-ledningar och brunnar att flyttas för att minimera risken att det uppstår framtida problem. VA-ledningarna kommer även att få en utökad dimension. Kostnaden för dessa arbeten ingår i köpeskillingen.
Den totala ersättningen, inklusive moms och köpeskilling, uppgår till 770 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén, Köpekontrakt avseende försäljning av del av gamla staden 6:1.
Förslag till köpekontrakt i vilket Mariestads kommun överlåter del av fastigheten Gamla
staden 6:1 om ca 3 600 kvadratmeter till Mann Teknik AB.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/0235

Fördelning och utbetalning av anläggningsbidrag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fördela och utbetala anläggningsbidrag till kommunens föreningar i enlighet med fritidschefens förslag.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-20 om nya regler för utbetalning av anläggningsbidrag
inför 2013. De nya reglerna innebär att kommunen lämnar det tidigare poängsystemet där
varje förening gavs en viss poäng för hur anläggningen är utformad och vad den innehåller.
Det uppnådda poängtalet multiplicerades därefter med grundbeloppet och summan av
dessa två faktorer utgjorde sedan anläggningsbidragets storlek.
Från och med innevarande år får föreningarna lämna in en ansökan där de motiverar sin ansökan och stöder den med bl.a. en redovisning av antalet aktiva barn och ungdomar i åldern
7-20 år i föreningen. Sista ansökningsdag för anläggningsbidrag är sista april och kommunstyrelsen beslutar om fördelning av bidraget.
För att säkerställa att föreningarna är medvetna om de nya reglerna har två annonser varit
införda i Mariestadstidningen och brev, med mottagningsbevis, har skickats till samtliga föreningar som har haft anläggningsbidrag under de senaste fem åren.
Efter ansökningstidens utgång har totalt 26 föreningar inkommit med ansökan om bidrag.
Mariestads Friluftsklubb ansökan är inte giltig då man redan erhåller ett skötselbidrag för
Snapens friluftsgård. Av återstående 25 ansökningar föreslås att samtliga föreningar erhåller
anläggningsbidrag enligt bifogad sammanställning.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-05-14, Fördelning och utbetalning
av anläggningsbidrag.
Sammanställning av förslag till utbetalning av anläggningsbidrag.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/0197

Ansökan om bidrag för myggbekämpning runt sjön Östen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta medel gällande myggbekämpningen runt sjön Östen
med en tredjedel av det ansökta beloppet, totalt 113 tkr.
Föreningen måste inkomma med en ekonomisk plan, budget och verksamhetsbeskrivning
innan avsatta medel betalas ut.
Bakgrund

Myggföreningen runt sjön Östen har inkommit med en ansökan om pengar för att bekämpa
myggor. Det ansökta beloppet uppgår till 338 346 kronor och avser inköp av myggfällor,
fångstnät, gasolflaskor m.m. Motsvarande ansökan har skickats till Skövde kommun (440
tkr.) och Töreboda kommun (55 tkr.)
Myggföreningen betonar att de arbetar för hela det drabbade området och att ansökan inte
avser privata fällor och dess skötsel. Från föreningens sida är det viktigt att alla gemensamt;
enskilda, kommuner, länsstyrelse och övriga involverade tillsammans jobbar för att få till
stånd en varaktig förbättring när det gäller myggplågan så att närings- och privatliv inte
hindras. Inte minst för turismen och lantbruket krävs aktiva åtgärder snarast.
Föreningen avser att fortsätta samtalen med Skogsstyrelsen för att få hjälp med att tömma
och se till fällorna. Likaså kommer föreningen att söka anslag från Länsstyrelsen för kostnaden för skydd av fällorna på de plaster där det finns betesdjur.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse från Myggföreningen runt sjön Östen 2013-04-24, Ansökan om medel för att bekämpa myggorna runt sjön Östen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Myggföreningen runt sjön Östen, Monica Linnermo Jonsson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Kommunstyrelsen Töreboda kommun
Kommunstyrelsen Skövde kommun
Justerandes signatur
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Ks § 135

KS 2013/0168

Redovisning av utbetalade ersättningar till förtroendevald under
perioden 2012-01-01 t.o.m.2012-08-19
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att den förtroendevalde, utöver den felaktiga ersättning för förlorad arbetsförtjänst som redan återbetalats, även ska återbetala den utbetalade ersättningen för
resekostnader som utbetalats för resor under dagtid åren 2012 och 2013, totalt 2 349 kr.
Motiveringen till beslutet är att den förtroendevalde har haft fri bil inklusive drivmedel från
sin arbetsgivare.
Nils Farken (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-04-25 administrative chefen i uppdrag att skriftligt redovisa felaktigheter och misstänkta felaktigheter i underlagen/utbetalningarna till en
förtroendevald under perioden 2012-01-01 t.o.m. 2013-03-31.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-05-02 redovisade administrative chefen en sammanställning över felaktigheter och misstänkta felaktigheter i underlagen/utbetalningarna
till den förtroendevalde under perioden 2012-08-20 t.o.m. 2013-03-31. Den förtroendevaldes arbetsgivare kunde inte presentera ett tillförlitligt underlag för den förtroendevaldes arbetstid (semester, sjukdom, politiska uppdrag m.m.) under perioden 2012-01-01 t.o.m.
2012-08-19.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-02 att: från den förtroendevalde, begära en redovisning av de dagar han begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt styrka de dagar han
varit sjukskriven/semesterledig. Redovisningen gäller de uppdrag han haft för kommunen
och Räddningstjänsten Östra Skaraborg under perioden 2012-01-01 t.o.m. 2012-08-19.
Administrativa chefen träffade den förtroendevalde 2013-05-10 för att jämföra underlagen
för utbetalningarna av förlorad arbetsförtjänst med den förtroendevaldes egna anteckningar
i sin almanacka. Den förtroendevalde var sjuk alternativt ledig vid sju tillfällen, totalt tio dagar, under perioden 2012-01-01 t.o.m. 2012-08-19. Den förtroendevalde hade begärt ersättning från Mariestads kommun för förlorad arbetsförtjänst vid 15 tillfällen under perioden
Enligt den förtroendevaldes almanacka var han inte sjuk alternativt hade semester eller arbetstidsförkortning vid något av dessa tillfällen.
Den förtroendevalde har begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst för uppdraget som
ledamot i Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) vid sex tillfällen. Efter kontakt med
den förtroendevaldes arbetsgivare framgår att han har varit berättigad till denna ersättning
vid samtliga tillfällen.

Justerandes signatur
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I samband med uppdraget i RÖS har den förtroendevalde begärt ersättning för resekostnader vid samtliga tillfällen. Vid fem av tillfällena har ersättning begärts för 30 km och vid det
sjätte tillfället för 80 km. Denna ersättning kan diskuteras då den förtroendevalde har haft
fri bil inklusive drivmedel från sin arbetsgivare. Denna fråga rör dock den förtroendevaldes
relation till RÖS.
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att den förtroendevalde, utöver den felaktiga ersättning för
förlorad arbetsförtjänst som redan återbetalats, även ska återbetala den utbetalade ersättningen för resekostnader som utbetalats för resor under dagtid åren 2012 och 2013, totalt
2 349 kr. Motiveringen till yrkandet är att den förtroendevalde har haft fri bil inklusive
drivmedel från sin arbetsgivare.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2013-04-31, Felaktigheter och
misstänkta felaktigheter i underlagen/utbetalningarna till en förtroendevald.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2013-05-13, Redovisning av utbetalade ersättningar till förtroendevald under perioden 2012-01-01 t.o.m. 2012-08-19.
______________________________________________________

Expedieras till:
Administrativa Chefen Ola Blomberg
Lönekonoret Kenneth Nygren
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KS 2013/0220

Fråga om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra
Skaraborg år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Marianne Kjellquist (S), Björn Fagerlund (M) samt Christer Dalvik (MAP) anmäler jäv och
deltog inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för år
2012. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar även för
att det finns en tillräcklig intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige.
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer sammantaget att direktionen, i allt väsentligt,
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den interna kontrollen har
varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker därför att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Årsredovisning 2012 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Revisorerna, Revisionsberättelse
för år 2012.
Protokollsutdrag från direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2013-03-21 § 13,
Årsredovisningen 2012.
Protokollsutdrag från direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2013-04-25 § 25,
Revisorernas rapport och berättelse för år 2012.
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pwc 2013-04-02, Granskningsrapport för år 2012, Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Skaraborg
_____________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
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KS 2012/0146

Beslut om antagande:
Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort.
Bakgrund

Den fördjupade översiktsplanen för Mariestad (FÖP Mariestad) är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument för stadens långsiktiga utveckling. Arbetet med planen har pågått under ca 2 år.
Målsättningen med FÖP Mariestad är att den ska leda till en långsiktig hållbar utveckling av
staden och till att byggstenarna i Vision 2030 konkretiseras och genomförs. Vidare ska planen skapa förutsättningar för förbättrad livskvalitet och fler invånare. För kommunens
framtida utveckling är det viktigt att identifiera strategiska prioriteringar för att investera
resurserna rätt. Planförslaget identifierar delprojekt och nyckelprojekt där målet är att små
precisa projekt får stor påverkan på den övriga staden. Grundtanken är att utgå från det befintliga och att vidare utveckling, t ex inflyttning, kan främjas genom smarta utvecklingsprojekt som främst stärker befintliga kvaliteter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Hanna Asp
Fördjupad översiktsplan för Mariestad, antagande handling maj 2013.
Fördjupad översiktsplan för Mariestad, antagandehandling 2013.
Fördjupad översiktsplan för Mariestad, Utställningsutlåtande.
Länsstyrelsen Västra Götalands län, granskningsyttrande, ”Fördjupning av kommunens
översiktsplan för Mariestad”, 23 maj 2013.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Planarkitekt Hanna Asp)
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KS 2011/0065

Beslut om antagande: Detaljplan för Sjölyckan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Sjölyckan.
Bakgrund

Sjölyckan är idag ett skogsområde nära Mariestads centrum som planläggs för bostadsbebyggelse. Det blir en ny attraktiv stadsdel i ett sjönära läge med utsikt över Vänern och med
natur och bad tätt inpå boendet. Ett flertal stigar och motionsslingor genomkorsar idag området. Skogsbruk inriktad på virkesproduktion bedrivs inom området.
Planförslaget har sin utgångspunkt i en fördjupad översiktsplan för Mariestad norra och ett
planprogram för dåvarande Nolskogen etapp 1. Detaljplaneförslaget överensstämmer med
intentionerna i tidigare handlingar, dock har strukturen förändrats sedan planprogrammet.
Detta för att vara ekonomiskt genomförbart i förhållande till platsens förutsättningar gällande terrängförhållanden, dagvattenhantering och möjlig etapputbyggnad.
Planförslaget har varit på samråd och granskning hos myndigheter, sakägare med mera under vinter/våren 2013 och reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-05 att revidera bebyggelsearean från 20
till 25 procent på vissa av tomterna inför ärendet behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt exploateringschef Erik Randén
2013-05-28, Beslut om antagande: Detaljplan för Sjölyckan
Detaljplan för Sjölyckan Mariestads tätort, Antagandehandling, april 2013.
Detaljplan för Sjölyckan Mariestads tätort, Granskningsutlåtande upprättat av utvecklingsenheten i maj 2013.
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Detaljplan för Sjölyckan, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Planarkitekt Maria Nilsson)
(Exploateringschef Erik Randén)
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KS 2012/0392

Förutsättningar för att utöka kommunens verksamhetsområde för
vatten och avlopp inom Sjöängen m.fl.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att skapa förutsättningar för att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp till att även omfatta området Sjöängen m.fl. I detta ingår att överta befintlig Va-anläggning.
2. Särskilda direktiv till kommunchefen:
a. Utredningen ska visa och identifiera en lämplig avgränsning av ett framtida verksamhetsområde.
b. Utredningen ska beskriva och ge översiktliga förslag på hur verksamhetsområdet
därefter kan utökas till att även sammankopplas med verksamhetsområde i
Lugnås/Björsäter m.fl.
c. Separat översikt om den samlade utvecklingspotentialen för bostäder och annan verksamhet inom och i anslutning till kommunens utpekade LIS-område ska tas fram.
d. Översiktlig beskrivning av kostnader för bildande av verksamhetsområdet, investeringsbehov i befintliga ledningar och nyinvesteringar inom området för att få en god
täckningsgrad.
e. Allmän beskrivning av regelverk och process för att utöka det kommunala verksamhetsområdet.
3. Utvecklingsenheten ska innan projektstart redovisa en indikativ sammanställning på utredningskostnader. Dessa kostnader ska i första hand tas inom utvecklingsenhetens
budget för översiktsplanering/fysisk planering 2013 och ekonomisk plan för 2014.
4. Det förväntas att berörda förvaltningar avsätter nödvändiga resurser och kompetens
för att bistå utredningsarbetet.
Bakgrund

Under 2000-talets första år etablerades området Sjöängen vid Vänern väster om Mariestads
tätort. Viss nyexploatering har genomförts och en gemensamhetsanläggning för vatten och
avlopp har skapats. För att hantera ansvarsfrågor och löpande drift av anläggningen har en
samfällighetsförening bildats. I dagsläget har ett femtontal fastigheter anslutit sig till valedningen som är dimensionerad för ca 50 abonnenter.
Under det senaste året har diskussioner förts med samfällighetsföreningen kring framtida
ansvarsfrågor för såväl infrastruktur som löpande drift och underhåll inom gemensamhetsanläggningen. I närhet av anläggningen finns fastigheter som inte har anslutit sig och det
finns även ett avstannat planläggningsarbete som skulle kunna omfatta ca 15 fastigheter för
villabebyggelse.
Justerandes signatur
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Under år 2011 antog kommunfullmäktige ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som omfattar Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). I denna plan pekas området vid Sjöängen ut som ett LIS-område.
Bedömningsgrunder
Mariestads kommun har utarbetat ett antal kriterier (riktlinjer) för bedömning inför beslut
om att eventuellt utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och/eller avlopp.
Bedömningskriterierna följer Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) och omfattar följande prövningsområden:
1.
2.
3.
4.

Är området att betrakta som ett större sammanhang?¨
Finns det risker för miljö eller människors hälsa inom området?
Har kommunen några utvecklingsplaner inom området?
Har VA-verksamheten några utvecklingsplaner inom området?

5. Går det att över tid hantera vatten- och/eller avloppshanteringen genom enskilda anläggningar?
För att Mariestads kommun ska bedöma att ett område ska bli föremål för en fördjupad utredning om utökning av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och/eller avlopp
ska merparten av ovanstående kriterier vara uppfyllda. Utifrån de förutsättningar som ges i
lag kan kommunen i vissa fall även föreslå att ny kretsloppsanpassad teknik för lokalt omhändertagande av avlopp ska användas.
Bedömning av området Sjöängen
Nedanstående bedömning har utarbetats i samarbete mellan tekniska förvaltningen, miljöoch byggnadsförvaltningen och utvecklingsheten.
1. Större sammanhang
Ja. Området Sjöängen (LIS-område nr 9) bedöms utgöra ett större sammanhang.
2. Risker för människor hälsa eller miljön
Nej. Flera fastigheter inom området är anslutna till den nyligen etablerade va-anläggningen
och har genom detta en mycket hög nivå på hanteringen av avlopp och vatten. Ett antal fastigheter (företrädesvis fritididshus) är inte anslutna. Enligt miljö- och byggnadsförvaltningens inventering finns ingen påtaglig risk för människors hälsa eller miljön med koppling till
vatten och avlopp.
3. Kommunens utvecklingsplaner för området
Ja. Mariestads kommun har angivit att Sjöängen är ett s.k. LIS-område för utveckling av i
första hand boende men även för näringsverksamhet med behov av ett vattennära läge.
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4. Har VA-verksamheten några utvecklingsplaner inom området?
Nej. Kommunens VA-verksamhet har för närvarande inga särskilt planerade utvecklingsprojekt inom området. Utredningsarbete pågår däremot om att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Björsäter. Diskussion
har förts kring möjligheten att koppla samman Lugnås/Björsäter med Mariestads
tätort. Inga beslut har dock tagits i denna del.
5. Går det att över tid hantera vatten- och/eller avloppshanteringen genom enskilda
anläggningar?
Om området ska utvecklas med ytterligare bebyggelseområden (se pkt. 3) bör sannolikt ett
verksamhetsområde för kommunalt VA tas fram.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-05-20, Uppdrag att utreda
förutsättningarna för att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp
inom Sjöängen m.fl.
Miljökonsekvensbedömning, utdrag ur LIS-plan 2011.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
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KS 2013/0153

Prognos 2 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Prognos 2 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Jonas Eriksson
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KS 2013/0153

Prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun till handlingarna.
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-13 att kalla presidiet i 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 2013-08-15. Åtgärdsförslagen ska vara politiskt beslutade.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Jonas Eriksson
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Uppföljning av kommunstyrelsens mål för år 2013 efter prognos 2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 om följande mål för nämndens verksamhet år 2013:
1. Ökad kunskap bland kommunens anställda om biosfärområdet. 50 procent av kommunens tillsvidare anställd personal ska känna till och förstå innebörden av begreppet
Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. ´
2. Attraktiva bostäder – under 2013 ska det ta fram planlagd mark för 80 villatomter/fritidstomter och 100 lägenheter i flerbostadshus.
3. Högskolecentrum i Mariestad (högskoleplattformen) ska under 2013 ha anordnat ytterligare 50 eftergymnasiala platser.
4. Skapa en gemensam organisation för att utveckla handeln i Mariestad.
5. Turism – Antalet gästnätter inom Mariestads kommun ska öka med 10 procent jämfört
med 2012.
Ekonomichef Maria Vaziri redovisar en uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2013 efter
prognos 2 på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Uppföljning nämndsmål år 2013 prognos 2.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
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Uppföljning av nämndernas mål för år 2013 efter prognos 2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Nämnderna i Mariestads kommun ska årligen ställa frågan ”Hur kan vi i vår nämnd bidra till
förverkligandet av visionen?”. Mot bakgrund av denna frågeställning ska nämnden formulera fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med
budgetarbetet så att kommunen säkerställer att det finns resurser att genomföra de föreslagna målen.
Målen följs också upp i samband med att budgeten följs upp i sambandmed prognosarbetet
samt i delårsrapport och årsbokslut.
Kvalitetsstrateg Maria Torp samt ekonomichef Maria Vaziri informerar om uppföljningen
av nämndernas mål för år 2013 efter prognos 2 på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av kvalitetsstrateg Maria Torp 2013-06-10 Prognos 2 nämndernas mål
2013.
Sammanställning över uppföljning av nämndernas mål för år 2013 efter prognos 2.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetsstrateg Maria Torp
Ekonomichef Maria Vaziri
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Tilläggsanslag för skötsel av park- och grönområden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden får avropa 550 tkr för köp av tjänster
inom gata- parkverksamheten. Pengarna får inte användas till att finansiera befintliga
tjänster. Pengarna är tillgängliga för tekniska nämnden omedelbart. Tekniska nämnden
ska redovisa de medel som används senast 2013-09-01.
Kostnaden finansieras med kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 tkr från socioekonomiska fonden för att etablera ett arbetsmarknadsprojekt under sommarmånaderna. Avsikten är att projektet ska
inriktas mot skötsel park- och grönområden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Tekniska chefen Åke Lindström
Gatuchef Matz Hasselbom
AME-chef Reine Johansson
Ekonom Jonas Eriksson
Enhetschef Ingela Skarin
AME Barbro Glomsten
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Kommunchef Lars Arvidsson
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Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 16 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 23 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 30 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 5 juni 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Bolagsdag med VänerEnergi

Minnesanteckningar från den 13 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Bolagsdag med Mariehus

Minnesanteckningar från den 13 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från den 7 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från årsstämma den 7 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus AB

Protokoll från den 7 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 41

Kommunstyrelsen
Ks § 145 (forts.)
______________________________________________________

Mariehus AB

Protokoll från årsstämma den 7 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

AB Stadens Hus

Protokoll från den 15 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

AB Stadens Hus

Protokoll från årsstämma den 15 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG IT-nämnd

Protokoll från den 6 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund

Protokoll från den 26 april 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 25 april 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Handelsplats Mariestad ekonomisk förening

Protokoll från konstituerande föreningsstämma den 6 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Västtrafik RUT-möte

Minnesanteckningar från den 22 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Vänerns vattenvårdsförbund

Protokoll från den 19 mars 2013 anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Kommunstyrelsen
Ks § 145 (forts.)
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst januari 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, riksfärdtjänst januari 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst februari 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, riksfärdtjänst februari 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst mars 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, riksfärdtjänst mars 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst april 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 42

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-06-13

Anslagsdatum

2013-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-07-09

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

