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Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset sammanträdesrum Vänersalen och Hovden
tisdagen den 19 april 2016 kl 8:30-17.30
Sammanträdet ajournerades 11.55–12.50

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg
(C)
Marianne Kjellquist (S)
Henrik Karlsson
(-)
Ida Ekeroth
(S)

Övriga deltagare

Se nästa sida.

Justerare

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Ordförande
1:e vice ordförande, deltog ej § 162
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Övriga deltagare:

Jan Hallström
Sture Pettersson
Kjell Lindholm
Björn Fagerlund
Leif Udéhn
Sven-Inge Eriksson
Per Rosengren
Göran Hellström
Lars Arvidsson
Katarina Lindberg
Lotta Hjoberg
Kristofer Svensson
Stefan Wallenå
Lars Sylvén
Jonas Eriksson
Lars Bergqvist
Pia Möller
Annica Olsson
Pia Svartén
Elisabeth Westberg
Håcan Lundqvist
Akila A Skogholm
Erik Åhlund
Anna Söderman
Claes Pettersson
Gunilla Druve
Eva-Lott Grahm
Anette Karlsson
Karl Wiktorsson
Susanne Larsson
Agneta Nilsson
Carina Gustavsson
Tomas Ekström
Tina Karling Hellsvik
Adam Johansson
Madeleine Thyrén
Malin Kvarnrud
Ola Blomberg

Justerandes signatur

(L)
(S)
(C)
(M)
(S)
(KD)
(V)
(L)

(C)
(KD)
(M)
(S)
(S)

Ordförande socialnämnden §§ 156, 169
Vice ordförande utbildningsnämnden § 156
Ordförande miljö och byggnadsnämnden § 156
Vice ordförande miljö- och byggnadsnämnden § 156
Ledamot miljö och byggnadsnämnden § 156
vice ordförande tekniska nämnden § 156
Ersättare kommunstyrelsen § 156
Ledamot kommunstyrelsen § 156
Kommunchef
Chef sektor utbildning § 156
Chef sektor stöd och omsorg §§ 156, 169, del av § 174
Chef sektor samhällsbyggnad §§ 156, 158
Chef sektor ledning § 156, del av § 174
Miljö- och byggnadschef § 156
Ekonomichef § 156
Ekonomichef/redovisningschef §§ 156, 157
Ekonom § 156
Ekonom § 156
Ekonom § 156
Ekonom § 156
Controller § 156
Elev Vadsbogymnasiet § 156
Elev Vadsbogymnasiet § 156
Turismutvecklare § 157
Speed Art Design § 157
Ordförande sjukvårdsnämnden Östra
Sjukvårdsnämnden Östra § 169
Sjukvårdsnämnden Östra § 169
Sjukvårdsnämnden Östra § 169
Sjukvårdsnämnden Östra § 169
Hälso- och sjukvårdskansliet § 169
Medicinskt ansvarig sjuksköterska § 169
Fritidschef § 167
Stadsplanechef §§ 165-166
Planarkitekt §§ 165-166
Planarkitekt § 166
Chef medborgarkontoret, del av § 174
Sekreterare

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-04-19

Anslagsdatum

2016-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-05-13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19

Sida 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 154

Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
1. Conny Brännberg, medlem i Torsö Skärgårdsfiber. Skrivelse till kommunstyrelsen
avseende behovet av kommunal borgen för bredbandsföreningar i Mariestads
kommun. (KS 2016/101)
2. Västtrafik. Västtrafiks årsredovisning 2015.
3. Trafiksamordnare Irene Andersson. Skrivelse till förvaltningsrätten i Jönköping
angående överklagan av beslut om avslag på färdtjänst under sommarhalvåret.
(KS 2016/143)
4. Jordbruksverket. Beslut skickat till AÖS avseende godkännande av insamlingssystem
för källsorterat matavfall där rötresterna ska användas som gödselmedel i ekologisk
produktion.

Anmälningsärendena läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 155

Dnr 2016/00002

Inbjudningar
1. SABO. Inbjudan till konferensen ”Allmännyttan som samhällsbyggare, en nationell
konferens om att främja integration” den 12-13 oktober 2016 i Göteborg.
2. VänerEnergi AB. Kallelse till ordinarie årsstämma den 9 maj 2016.
3. Region Skåne, Ängelholms kommun. Inbjudan till studiebesök i Ängelholms kommun
för att studera närsjukvård den 18 maj 2016.
4. Sveriges Åkeriföretag. Inbjudan till lunchträff om miljövänligare, bättre och rättvisare
transporter i offentlig sektor den 10 maj 2016 i Skövde.

Inbjudningarna läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 156

Dnr 2016/00008

Budgetdialog med nämndernas presidier inför budget 2017-2019
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott genomförde 2016-01-20 en dialog med nämndernas
presidier och berörda tjänstemän om förutsättningarna för budgetarbetet/-processen under
år 2016 inför beslut om budget för år 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-17, i enlighet med den upprättade
tidplanen för budgetarbetet, om preliminära ramar för budgeten år 2017. Arbetsutskottet
beslutade om följande om följande preliminära ramförändring för år 2017 som respektive
nämnd skulle konsekvensbeskriva:
Kommunstyrelsen:
Industriell förnyelse, fler detaljplaner + 2 500 tkr.
Bibliotek/konservator + 675 tkr.
Tekniska nämnden:
Parkskötsel/säsongsanställda + 1 100 tkr.
Utbildningsnämnden:
Förskolan + 2 500 tkr.
Socialnämnden:
Äldreomsorg + 4 000 tkr
I enlighet med upprättad tidplan för budgetarbetet ska en dialog genomföras med
nämndernas presidier 2016-04-19 för att diskutera den preliminära ramförändringen samt
nämndernas ekonomiska förutsättningar för år 2017. Vid sammanträdet lämnades bl.a.
följande information från nämnder och styrelse:
Utmaningar 2017
Kommunchef Lars Arvidsson inleder budgetdialogen och hälsar välkommen.
Kommunchefen reflekterar därefter över kommunens ekonomiska utmaningar under
kommande år. Prognosen över kommunens framtida ekonomiska situation har förbättrats
sedan senaste budgetdialog.
Kommunchefen reflekterade över följande utmaningar; investeringsvolym,
verksamhetsanpassning, personalkostnader, sysselsättningen, integration,
bostadsförsörjningen,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 156

Kommunchefen diskuterar även över följande områden som kräver ytterligare analys och
ställningstagande:
-

Alternativ till nytt särskilt boende.
Analysera tomma skolor i väster.
MTG-samverkan.
IT-strategi.
Långsiktig kompetensförsörjning.
Renodla sektorerna.
Tydlig kommunikationsstrategi
Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Fastighetsförvaltning.
Överskottsmålet.

Fokusområden inför 2017-2021:
-

Stimulera innovation.
Tydligt ledarskap.
Attraktiv arbetsgivare

Utbildningsnämnden
Utbildningschef Katarina Lindberg reflekterar över utbildningsnämndens utmaningar och
förutsättningar inför år 2017.
-

Volymökningar inom förskolan (lokaler och personal)
Volymökningar inom SFI (lokaler och personal)
Hyror och interkommunal ersättning för lokalkostnader.
Mottagande och undervisning av nyanlända.
Rekryteringssvårigheter – personalbrist.

Konsekvenser av tilldelad preliminär budgetram är bl.a.
-

Minskad tjänst överripande stab.
Minskad barnpeng
Minskad elev och fritidspeng alternativt strukturella åtgärder
Minskat ansvar till det kommunala aktivitetsansvaret och minskad satsning på
gymnasiegemensamma ämnen.
Behov av stöd för mottagande och undervisning av nyanlända.
Ej finansierad eventuell fortsättning efter prövoperiod för omsorg på obekväm tid.
Behov av satsning för att stärka barn/elevers/studerandes/personals digitala verktyg
och kompetens.

Möjligheter budgetåret 2017:
Justerandes signatur

Statsbidrag för att minska antalet barn i förskolans grupper.
Nationell satsning på 10 miljarder till kommuner och landsting.
Nationell satsning på 40 miljoner till SFI (40 tkr till Mariestad).
Nationell satsning på 100 miljoner på skollokaler.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 156

Investeringsbehov:
-

Två nya grundskolor
Behov av förskolor.
Arbetsmiljöåtgärder (ventilation och buller)
Tillagningskök på Vadsbogymnasiet och Mainteknik till Vadsbogymnasiet.
Inventarier till verksamheterna.

Socialnämnden
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg reflekterar över socialnämndens
utmaningar och förutsättningar inför år 2017.
Konsekvenser av preliminär budgettilldelning
- Placeringskostnader vuxna och barn 2 400 tkr.
- Volymökning personlig assistans 1 000 tkr.
- Införande av IBIC 500 tkr.
- IT-kostnader, e-hälsa samt digitala tjänster 1 500 tkr
- Hyra baslägenhet i de nya servicebostäderna 150 tkr.
- Försörjningsstöd/arbetsmarknadsåtgärder förväntas öka 1 200 tkr.
Tidigare begärt 3 750 tkr för ny gruppbostad. Det totala ekonomiska behovet, utöver
preliminär budgetram är 10 490 tkr.
Investeringsbehov:
-

Hjälpmedel och inventarier 1 000 tkr

Miljö- och byggnadsnämnden
Chefen för verksamhet miljö- och bygg Lars Sylvén reflekterar över miljö- och
byggnadsnämndens utmaningar och förutsättningar inför år 2017.
-

Behov av förstärkning av miljöbalkshandläggare (kan finansieras till 50 procent med
avgifter)
- Hälsoskydd 1 tjänst.
- Miljötillsyn 1 tjänst
- Enskilda avlopp 1 tjänst
Totalt behov av budgettillskott är 4 200 tkr.
Följande påverkar resursbehoven:
-

Justerandes signatur

Krav på skyndsammare handläggning av avloppsreningen.
Utredning av miljö- och kvalitetsstrategiarbete.
Klargörande kring målarbetet.
Samverkansavtal för den gemensamma nämnden.
Beslut om reviderad miljöbalkstaxa.
Möta planerna på 2 000 nya lägenheter i Mariestad.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 156

Tekniska nämnden
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson reflekterar över tekniska nämndens
utmaningar och förutsättningar inför år 2017.
-

Säsongsarbetare till parkverksamheten.
Tillkommande nya exploateringsområden
Kapitalkostnader genererade av tidigare investeringsprojekt
Konsekvenser av resursbudgetmodellen
Fondutvecklingen för VA-avdelningen

Investeringsbehov 2017
-

Fastighetsinvesteringar (skolor, EPC, Blackgården)
VA-investeringar (Stockholmsvägen m.m.)
Gatuinvesteringar (Stockholmsvägen m.m.)
Exploatering (Sjöstaden m.m.)

Kommunstyrelsen
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå reflekterar över kommunstyrelsens utmaningar
och förutsättningar inför år 2017.
Utmaningar:
-

Kompetensförsörjning
Vara konkurrenskraftiga regionalt
Högskoleplattformen i Mariestad
Högskolan i Skövde
Hälsoutveckling
Lönebildningen
Chefs- och ledarskap/medarbetarskap
Ekonomistyrning
Resursfördelning
Kommunikation, IT/digitalisering, bemötande/tillgänglighet
Samhällsbyggandet.
Attraktiv arbetsgivare, attraktiv kommun

Löpande uppdrag/verksamhet kan drivas inom ramen för befintlig verksamhet med
följande undantag:
-

Dataskydd/informationssäkerhet.
Arkivverksamheten
Datasystem inom biblioteksverksamheten
Kollektivtrafik

Budgetförutsättningar omvärldsanalys
Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om budgetförutsättningarna inför år 2017 och
lämnar en omvärldsanalys.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk utveckling i omvärlden
-

Måttlig BNP-tillväxt i framväxande ekonomier.
Osäkerhet på de finansiella marknaderna.
Svag tillväxt i råvaruberoende ekonomier.

Ekonomisk utveckling i euro-området
-

Starkare investeringsutveckling
Expansiv finanspolitik
Låga energi- och råvarupriser.
Starkare återhämtning i euro-området, dock inte Norge och Finland.

Ekonomisk utveckling i Sverige
-

Återhämtning i snabb takt.
Ökning av exporten.
Hushållen ökar konsumtionen.
Låga räntor, reallöneökningar
Kommunala och statliga välfärdstjänster.
Demografiska utmaningar.
Arbetslösheten

Osäkra faktorer för Sveriges ekonomi
-

Tillväxten i euro-området
Låga förväntningar hos hushåll och företag
Prognos över asylsökande.

Ekonomin i Mariestad
-

Skatteunderlagsprognos (rejält uppskriven, ökning 14 miljoner sedan december)
Kostnadsökningar till följd av demografi.
Investeringar
Statsbidrag om 21 miljoner
Ökat ansvar för arbetsgivaren vid längre sjukdom.
Vårpropositionen (skollokaler, särskilda kostnader för nyanlända, SFI och svenska
som andraspråk, totalt 280 miljoner för kommunerna att söka)

Finans, pensioner och likviditet
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist informerar om kommunens finans,
pensioner och likviditet.
Finansiella förutsättningar
Justerandes signatur

Höga investeringar
Resultat under en procent
Låga räntor
Finanspolicyn
Fördubblade finansiella kostnader jämfört med 2015 (kvartsår under lång tid)
Utdragsbestyrkande
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Likviditet/lån
-

På kort tid mer checkkredit
Förskjutning för lån i tiden
Räntekänslighet
Lån 2016 upp till 260 miljoner kronor
Låneskuld 2015-12-31 var 362 miljoner kr
Nya lån enligt budget 2016-2018 är 450 miljoner kr.
Lån 2019-2021 är ca 300 miljoner kr.
Amorteringstakt är tre procent

Pensioner
-

Hög nivå på årlig kostnad (sju procent 2015, 85 miljoner kr. ökar till 104 miljoner kr
2019).

Politisk inriktning och prioritering
Kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, Marianne Kjellquist (S)
informerar om socialdemokraternas förslag till inriktning för verksamhet och ekonomi för
kommande år.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) lämnar en omvärldsanalys och
informerar om majoritetspartiernas förslag till inriktning för verksamhet och ekonomi för
kommande år.
Underlag för beslut

Tidplan för budgetdialogen.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Budgetdialog med nämndernas
presidier inför budget 2017-2019.
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur
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Dnr 2015/00264

Information om evenemanget SpeedArtDesign 2016
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

SpeedArtDesign är ett av de största evenemangen i Mariestads kommun och arrangeras var
tredje år sedan starten år 2007. SpeedArtDesign är registrerat som varumärke med
Mariestads kommun som ägare. Evenemanget profilerar orten och det stora besöksantalet
ger kommunen positiv marknadsföring och genererar intäkter, bland annat till den lokala
handeln.
Evenemanget finansieras genom bidrag från Mariestads kommun, Mariehus AB,
VänerEnergi AB samt olika fonder och mindre lokala sponsorer. Den största delen av
intäkterna går till marknadsföring av SpeedArtDesign och Mariestad.
Delar av arbetsgruppen för SpeedArtDesign informerar arbetsutskottet om pågående
planering av program och medverkande, marknadsplan, arbetssätt och ekonomiskt
situation inför årets evenemang som genomförs den 3-4 september.
T.f. ekonomichef/redovisningschef Lars Bergquist informerar även om kommunens totala
engagemang i evenemanget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av turismutvecklare Anna Söderman samt utvecklingschef Ramona
Nilsson 2016-03-21, Information om evenemanget SpeedArtDesign 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Information om evenemanget
SpeedArtDesign 2016.
Expedierats till:
Turismutvecklare Anna Söderman
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur
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Dnr 2013/00182

Genomförande av gestaltningsprogrammet för Gärdesparken
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra gestaltningsprogrammet för
Gärdesparken i enlighet med tidigare beslut (etapp 1-5). Eventuellt beslut om etapp 6
kommer att tas i särskild ordning.
Bakgrund

Gestaltningsprogrammet för Gärdesparken antogs i september 2014 av
kommunfullmäktige. Arbeten med att genomföra gestaltningsprogrammet har pågått sedan
dess i samarbete med Göteborgs Universitet.
I parken har följande åtgärder utförts kopplat till gestaltningsprogrammet:
-

Gång- och cykelvägar
Belysning längs gång- och cykelvägar
Möblering utmed huvudstråk
Återställning av mark efter tennisbanor
Delar av Picknickparken
Belysning Gärdesbron
Ledningar för bevattningssystem
Lekstuga vid Murgården
Återkommande planteringar

Kostnad för de genomförda åtgärderna uppgår totalt till 3 010 520 kronor.
Gatuavdelningens har följande investeringsbudget för Gärdesparken:
År 2016
År 2017
År 2018

400 000 kronor
850 000 kronor
400 000 kronor

Vidare har 1 195 000 kronor ombudgeterats från år 2015 till år 2016.
Genomförandet kommer att pågå även år 2019. Åtgärderna som ska genomföras år 2019
beräknas kosta 600 tkr.
Kostnaden för att genomföra gestaltningsprogrammet för Gärdesparken uppgå till totalt 3
395 000 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Det som återstår att genomföras i gestaltningsprogrammet är:
-

Grindar och staket runt Trädgårdsmästeriet
Picknickparken ska slutföras
Pumphus till bevattning
Kompletterande gång- och cykelvägar
Kardonghäck vid Murgården
Kompletterande möblering längs huvudstråken
Äppellunden
Bärträdgård
Humlegård
Lilla entrén med trappa och entrémarkörer
Stora entrén öster om Leksbergsvägen
Dekorbelysning
Rosenträdgård
Vattenlek i form av upphöjd konstruktion
Upphöjd korsning vid Alhagen
Årlig plantering av buskar och perenner

Genomförandet av Universitetsbron, som är en del av gestaltningsprogrammet för
Gärdesparken, ingår inte i detta projekt utan redovisas separat. Utöver ovan nämnda
åtgärder har Murgården och Trädgårdsmästeriet byggts samt att VA-ledningar bytts ut.
Verksamhet teknik avser nu att fortsätta genomförandet av gestaltningsprogrammet för
Gärdesparken. För detta krävs att det upprättas detaljerade förslag för de olika
delprojekten samt produktionshandlingar. En preliminär tidsplan har upprättats med
hänsyn till avsatta investeringsmedel.
Verksamhet teknik begär därför tillstånd att genomföra gestaltningsprogrammet för
Gärdesparken inom ramen för avsatta investeringsmedel för åren 2016, 2017 och 2018
samt tillkommande medel för 2019. Verksamhet teknik avser att återkoppla till Tekniska
nämnden med information om hur genomförandet fortgår.
Tekniska nämnden beslutade 2016-03-15 att:
-

Ge verksamhet teknik i uppdrag att genomföra den del av gestaltningsprogrammet för
Gärdesparken som är budgeterat för år 2016.

-

Föreslå kommunstyrelsen att fastställa fortsatt genomförande av
gestaltningsprogrammet för Gärdesparken för åren 2017-2019.

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-03-15 § 54, Genomförande av
gestaltningsprogrammet för Gärdesparken i Mariestad.

Justerandes signatur
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Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-09-29 § 122, Gestaltningsprogram för
Gärdesparken.
Gestaltningsprogram Gärdesparken.
Tid och aktivitetsplan.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Genomförande av
gestaltningsprogrammet för Gärdesparken.
Expedierats till:
Tekniska nämnden
Projektledare Björn Isvi
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
Ekonomichef Elisabeth Westberg

Justerandes signatur
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Dnr 2015/00137

Återrapportering av uppdrag: Samfinansiering av nya
parkeringsplatser vid Ekuddenhamnen
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att diskutera
parkeringssituationen vid Ekuddenhamnen med berörda bostadsrättsföreningar och
Mariehus AB.
Bakgrund

Lars Norlin, Timmermansgränd 7 i Mariestad föreslog i ett medborgarförslag att det ska
anläggas fler parkeringsplatser vid småbåtshamnen på nya Ekudden. Ärendet överlämnades
till chefen för sektor samhällsbyggnad för beredning.
Tekniska nämnden beslutade 2015-03-17 att slutföra återstående arbeten inom ”Ekudden
Smedjehagen” inklusive att anlägga kompletterande parkeringsplatser öster om kvarteret
Livbåten vid Ekuddenhamnen. Åtgärderna skulle utföras under år 2015.
Då kommunstyrelsen behandlade medborgarförslaget 2015-05-06 noterade styrelsen att
den förslagna åtgärden, att anlägga fler parkeringsplatser vid småbåtshamnen på nya
Ekudden, är planerade och kommer att utföras under år 2015. Kommunstyrelsen gav även
kommunchefen i uppdrag att diskutera en samfinansiering av de nya parkeringsplatserna
med berörd bostadsrättsförening.
Nya parkeringsplatser har anlagts vid nya Ekuddenhamnen. Frågeställning har lyfts kring
möjligheten att samfinansiera parkeringen med de bostadsrättföreningar som finns i
närområdet.
Tekniska nämnden beslutade 2015-10-13 att:
-

Finansiera parkeringsplatserna på Nya Ekudden som en del inom ramen för projekt
Nya Ekudden (projekt 1001). Detta betyder att diskussion om samfinansiering med
berörda bostadsrättsföreningar inte är aktuellt.

-

Att parkeringen på Nya Ekudden byggs som en allmän parkering.

Samhällsbyggnadschefen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutar
uppdraget om samfinansiering av parkeringsplatserna vid nya Ekuddenhamnen i Mariestad.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2015-10-13 § 227, Samfinansiering av nya
parkeringsplatser på nya Ekudden i Mariestad.
Skrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 2016-04-07,
Samfinansiering av nya parkeringsplatser vid Ekuddenhamnen i Mariestad.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 159

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Återrapportering av uppdrag:
Samfinansiering av nya parkeringsplatser vid Ekuddenhamnen.
Expedierats till:
Verksamhet teknik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 160

Dnr 2016/00075

Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra
Götaland 2017-2020
Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun anser att det Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland
2017-2020 saknar tydlig målbeskrivning och idébeskrivningar kring hur kollektivtrafiken i
Västra Götaland ska bli fossilfri till år 80 procent år 2020 och mer än 80 procent till år
2035. Mariestads kommun önskar därför att programmet kompletteras för att på ett
tydligare sätt beskriva denna nödvändiga utveckling. I arbetet bör det finnas beskrivningar
och utvecklingar kring olika typer av drivmedel/drivkällor så som el, vätgas m.fl.
Mariestads kommun vill även att Västra Götalandsregionen i detta sammanhang på ett
tydligare beskriver de goda initiativ som tas inom området. Dels det lyckade arbetet med
Electricity i Göteborg, dels den Demonstrationsplats för fossilfria eldrivlinor med
tillhörande laddningsinfrastruktur som är under uppbyggnad i Mariestad.
Mariestads kommun ställer sig i övrigt bakom Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Västra Götaland 2017-2020. De övergripande målen, de fyra delmålen samt de utpekade
utvecklingsområdena är relevanta.
Bakgrund

Trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland revideras vart fjärde år. Förslag till
reviderat trafikförsörjningsprogram är uppbyggt kring den strategiska inriktning som
antogs av Beredningen för hållbar utveckling, BHU, i december år 2015, efter samråd med
kollektivtrafikråden, trafikverket, branschorganisationer, grannlän samt via
medborgardialoger i olika former.
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver målen och inriktningen för de kommande fyra
åren. Programmet är styrande för kollektivtrafiknämndens årliga uppdrag till Västtrafik
samt är en viktig utgångspunkt i dialogen med trafikverket kring infrastrukturåtgärder.
I remissen önskas svar på ett antal frågor. Trafiksamordnaren har upprättat förslag till svar
på de aktuella frågorna.
Trafiksamordnaren samt chefen för sektor samhällsbyggnad föreslår att Mariestads
kommun ställer sig bakom Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 20172020. Det reviderade programmet består av ett övergripande mål med fyra delmål samt
pekar ut prioriterade utvecklingsområden som ska vara i fokus de närmaste åren för att
driva kollektivtrafikens utveckling framåt. Mariestads kommun anser att både det
övergripande målet, de fyra delmålen samt utpekade utvecklingsområden är relevanta.
Kommunernas synpunkter skickas till Skaraborgs kommunalförbund. Synpunkterna
kommer sedan sammanställas till ett gemensamt svar från Skaraborgs delregionala
kollektivtrafikråd (DKR).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 160
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av trafiksamordnare Irene Andersson samt chefen för sektor
samhällsbyggnad Kristofer Svensson, Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram
för Västra Götaland 2017-2020
Skrivelse från Västra Götalandsregionen, Remiss till kollektivtrafikråden, Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 – samt
avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer.
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland, remissversion januari 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020.
Expedierats till:
Skaraborgs kommunalförbund, inklusive svar på frågeställningar
Trafiksamordnare Irene Andersson
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 161

Dnr 2016/00111

Fråga om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra
Skaraborg år 2015
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i
förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2015.
Mariestads kommun konstaterar att underlaget för befolkningsutvecklingen är felaktigt.
Befolkningen inom medlemskommunerna var per den 31 december 2015, 118 847
personer. I årsredovisningen anges 115 900 personer.
Bakgrund

Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för år
2015. 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.
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer sammantaget att direktionen 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 bedömer att god ekonomisk hushållning föreligger då ekonomiska
mål i form av budgeterat nollresultat såväl som verksamhetsmässiga mål uppnås.
Det ekonomiska resultatet visar överskott med 850 tkr vilket ska jämföras med ett
överskott på 2 200 tkr för föregående år och ett budgeterat och i delårsrapporten
prognosticerat nollresultat.
Revisorerna inom kommunalförbundet tillstyrker att direktionen och direktionens enskilda
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Underlag för beslut

Årsredovisning 2015 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, inklusive revisionsberättelse
och granskningsutlåtande.
Verksamhetsberättelse 2015 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-04-04, Fråga om ansvarsfrihet
för direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2015.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 162

Dnr 2016/00161

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2015
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Norra Skaraborg för verksamhetsåret 2015
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med lagen
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är
kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning,
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2015. Revisorerna
bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Norra Skaraborg
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal
redovisning och god redovisningssed.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Underlag för beslut

Årsredovisning – Verksamhetsberättelse 2015 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsberättelse för år 2015 avseende samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsrapport 2015 års granskning av årsredovisning och intern kontroll,
Samordningsförbundet i Norra Skaraborg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 162

Protokollsutdrag från styrelsemöte med Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2016-0301.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ansvarsfrihet för ledamöterna i
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2015.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Samordningsförbundet Norra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 163

Dnr 2016/00128

Yttrande över förslag till beslut om utvidgat strandskydd i
Gullspångs kommun
Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun beslutar att lämna följande yttrande över förslaget till utvidgning samt
tillfälligt beslut av strandskyddsområden i Gullspångs kommun:
Inför ett differentierade strandskyddsområden kring Vänern
Mariestads kommun anser att ett differentierat strandskydd ska införas vid Vänern.
Kommunens bedömning är att ett differentierat strandskyddsområde utmed Vänern skulle
stimulera och bidra till en positiv landsbygdsutveckling utan att påtagligt skada de syften
som strandskyddet i sig ska värna och skydda. Ett differentierat strandskydd är även
möjligt att hantera inom arbetet att nå de nationella miljömålen.
Bakgrund

Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Avsikten är, enligt
regeringens proposition 2008/09:119 om strandskyddet och landsbygdsutvecklingen, att
Länsstyrelsen ska se över områden med utvidgat strandskydd. Länsstyrelsens beslutade
2014-12-01 om utvidgat strandskydd i Gullspångs kommun (dnr 511-33451-2012).
Regeringen upphävde länsstyrelsens beslut 2015-10-22 i Lidköpings kommun. Regeringen
återförvisade även ärendet för ny behandling i ett flertal andra kommuner längs Vänern,
däribland Gullspångs kommun.
Länsstyrelsens förslag till utvidgningar av strandskyddsområden i Gullspångs kommun har
översänt till berörda kommuner för ytterligare synpunkter. Synpunkterna ska vara
länsstyrelsen tillhanda 2016-04-29
Mariestads kommun har i tidigare beslut Ks § 108/2013 fört ett resonemang kring utvidgat
och differentierat strandskydd för Vänern. Detta beslut ligger till grund för yttrandet.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-05-23 § 108, Yttrande över förslag till
utvidgning av strandskyddsområden i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2016-04-04, Remissvar:
Yttrande om utvidgat strandskydd samt tillfälligt beslut i Gullspångs kommun.
Länsstyrelsen Västra Götalands län 2016-03-10, Föreläggande om yttrande över förslag till
beslut om utvidgat strandskydd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 163

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över förslag till beslut om
utvidgat strandskydd i Gullspångs kommun
Expedierats till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län, inklusive protokollsutdrag av kommunstyrelsens beslut § 108/2013
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 164

Dnr 2016/00127

Yttrande över förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Götene
kommun
Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun beslutar att lämna följande yttrande över förslaget till utvidgning samt
tillfälligt beslut av strandskyddsområden i Götene kommun:
Inför ett differentierade strandskyddsområden kring Vänern
Mariestads kommun anser att ett differentierat strandskydd ska införas vid Vänern.
Kommunens bedömning är att ett differentierat strandskyddsområde utmed Vänern skulle
stimulera och bidra till en positiv landsbygdsutveckling utan att påtagligt skada de syften
som strandskyddet i sig ska värna och skydda. Ett differentierat strandskydd är även
möjligt att hantera inom arbetet att nå de nationella miljömålen.
Bakgrund

Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Avsikten är, enligt
regeringens proposition 2008/09:119 om strandskyddet och landsbygdsutvecklingen, att
länsstyrelsen ska se över områden med utvidgat strandskydd. Länsstyrelsens beslutade
2014-12-01 om utvidgat strandskydd i Götene kommun (dnr 511-26265-2012). Regeringen
upphävde länsstyrelsens beslut 2016-02-11 och återförvisade även ärendet för ny
behandling.
Länsstyrelsens förslag till utvidgningar av strandskyddsområden i Götene kommun har
översänt till berörda kommuner för ytterligare synpunkter. Synpunkterna ska vara
länsstyrelsen tillhanda 2016-04-29
Mariestads kommun har i tidigare beslut Ks § 108/2013 fört ett resonemang kring utvidgat
och differentierat strandskydd för Vänern. Detta beslut ligger till grund för yttrandet.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-05-23 § 108, Yttrande över förslag till
utvidgning av strandskyddsområden i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2016-04-04, Remissvar:
Yttrande om utvidgat strandskydd samt tillfälligt beslut i Götene kommun.
Länsstyrelsen Västra Götalands län 2016-03-10, Förslag till förordnande om utvidgat
strandskydd i Götene kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 164

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över förslag till beslut om
utvidgat strandskydd i Götene kommun
Expedierats till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län, inklusive protokollsutdrag av kommunstyrelsens beslut § 108/2013
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 165

Dnr 2016/00105

Beslut om planbesked och begäran om uppdrag gällande del av
Gamla staden 3:1 (stationsområdet)
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för att upprätta en ny
detaljplan inom en begränsad del av stationsområdet.
Kommunstyrelsen ger stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för en
begränsad del av stationsområdet.
Bakgrund

Området kring stationen används idag av flera aktörer: Trafikverket, Västtrafik, privata
fastighetsägare m.m. Gällande plan medger järnvägsändamål. Mariestads kommun för
förhandlingar om markköp och har ett pågående ärende om fastighetsreglering hos
Lantmäteriet. Trafikverket som nuvarande fastighetsägare har ställt sig positiva till att
kommunen planerar för en byggrätt i den östra delen av området. Vidare krävs en
planändring för att kommunen ska kunna använda en del av området inom Gamla Staden
3:1 till pendelparkering.
Stadsplanavdelningen framhåller att för att kunna utveckla området som resecentrum och
tillgodose att centralt placerade p-platser finns tillgängliga är det av vikt att områdets
användning regleras i detaljplan. Likaså är det ett centralt placerat område som lämpar sig
för byggnation i någon form. Stadsplaneavdelningen ser positivt på begäran om
planbesked.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2016-04-06, Beslut om
planbesked och begäran om uppdrag gällande del av Gamla staden 3:1
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om planbesked och begäran
om uppdrag gällande del av Gamla staden 3:1 (stationsområdet).
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 166

Dnr 2016/00164

Detaljplan för Gräshoppan 14 mm, Mariestads centralort
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Gräshoppan 14
m.m., Mariestad centralort, ska bli föremål för samråd.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-12-06 utvecklingsenheten i uppdrag att ändra
detaljplanen för kv. Syrsan och fastigheten Gräshoppan 14 för att medge gällande
verksamhet och möjliggöra bostadsbyggande.
Planområdet omfattar ca 5 200 m2 delvis bebyggd mark och ligger inom stadsdelen
Marieholm, ca 1,4 km sydväst om Mariestad centrum. All mark inom planområdet ägs av
Mariestads kommun, fastigheten Syrsan 1 är upplåten med tomträtt.
I gällande plan (1680-P100) är Syrsan planlagd för bilservice och Gräshoppan för
kyrkoändamål. I förslag till detaljplan föreslås markanvändningen för Syrsan bli handel och
icke störande småindustri, för Gräshoppan föreslås bostadsändamål
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2016-04-05, Beslut om samråd: Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m., Mariestad
centralort
Förslag till detaljplan för Gräshoppan 14 m.m., Mariestad centralort, plankarta med
bestämmelser upprättad i april 2016.
Förslag till detaljplan för Gräshoppan 14 m.m., Mariestad centralort, Planbeskrivning,
upprättad i april 2016.
Expedierats till:
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 167

Dnr 2016/00119

Ansökan från Torsö BIF om kommunal medfinansiering för bidrag ur
landsbygdsprogrammet och idrottslyftet
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen avslår Torsö BIF:s ansökan om kommunal medfinansiering till
föreningens ansökan om bidrag ur landsbygdsprogrammet och Idrottslyftet.
Motiveringen till beslutet är att föreningen erhållit, relativt andra föreningar, omfattande
bidrag under den senaste 20-årsperioden. Mariestads kommun kan inte bevilja ytterligare
bidrag då kommunen har att fördela bidrag samtliga idrotts- och bygdegårdsföreningar i
kommunen.
Bakgrund

Torsö Bygdegård- och Idrottsförening har inkommit med en ansökan om kommunal
medfinansiering till föreningens ansökningar om bidrag ur Landsbygdsprogrammet och
Idrottslyftet.
Föreningen ansöker om kommunal medfinansiering om 150 tusen tkr till föreningens
ansökan om bidrag ur Landsbygdsprogrammet om totalt 600 tkr. Offentlig
medfinansiering (kommun, region eller liknande) är ett villkor för att föreningen ska
beviljas bidrag ur Landsbygdsprogrammet. Ansökan avser bidrag för automatisk
bevattningsanläggning, gym, köksinventarier, ljud och bild inventarier, utemöbler,
fotbollsmål, sammanträdesstolar och reparation av entrétrapp.
Föreningen ansöker även om kommunal medfinansiering om 90 tkr till föreningens
ansökan om bidrag från idrottslyftet om totalt 361 tkr. Offentlig medfinansiering är inte ett
villkor för att föreningen ska beviljas bidrag från idrottslyftet. Ansökan avser bidrag för
yttre renovering och byte av fönster, flisbeläggning av motionsspår, skyddsnät fotbollsplan,
aktivitetsbana och byggnation av ledarsekretariat.
Torsö BIF fick för år 2015 ett anläggningsbidrag om 100 tkr vilket placerar föreningen
bland de sex föreningar av 21 som fick 100 tkr eller mer i bidrag. Fritidschefen har
upprättat en sammanställning över kommunens totala bidrag till föreningen under
perioden 1995-2015.
I samband med att budgeten för föreningsbidrag reducerades i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut om det s.k. 60-miljonerpaketet försvann möjligheten för
föreningar att söka särskilt investeringsbidrag eller kommunal medfinansiering för
investering i föreningarnas anläggningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19

Sida 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 167

Fritidschefen konstaterar att de av kommunstyrelsen beslutade återstående
bidragsformerna; startbidrag, anläggningsbidrag, hyresbidrag, bidrag för tillfällig
verksamhet och arrangemang och verksamhetsbidrag (för barn och ungdomar mellan 7-20
år) inte medger möjlighet att bevilja ansökan om bidrag/medfinansiering från Torsö BIF.
Underlag för beslut

Ansöka från Torsö BIF 2016-03-02, Statligt projektstöd för investeringar enligt
landsbygdsprogrammet 2016- Ansökan om medfinansiering från Mariestads kommun.
Verksamhetsberättelse för Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening år 2014.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2016-04-06, Ansökan från Torsö BIF
om kommunal medfinansiering för bidrag ur landsbygdsprogrammet och idrottslyftet.
Sammanställning över Mariestads kommuns bidrag till Torsö BIF under perioden 19952015.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ansökan från Torsö BIF om
kommunal medfinansiering för bidrag ur landsbygdsprogrammet och idrottslyftet.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening)
(Fritidschef Tomas Ekström)
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Dnr 2016/00156

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2016
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska delta i insatser mot
langning av alkohol i Västra Götalands län 2016. Folkhälsorådet finansierar kostnaden om
3 tkr.
Mariestads kommun anser dock att detta viktiga arbeta ska bedrivas på ett mer modernt
sätt, bl.a. genom sociala medier.
Bakgrund

Länsstyrelsen bjuder in samtliga kommuner i Västra Götalands län att deltaga i arbetet mot
langning. Kommunernas kostnad för att delta är 3 tkr exklusive moms.
Under år 2015 deltog 47 av 49 kommuner i Västra Götalands län tillsammans med Polisen,
Länsstyrelsen, Folkhälsoenheten i Skaraborg (Västra Götalandsregionen) och
Länsnykterhetsförbundet i det gemensamma arbetet. Ambitionsnivån för år 2016 är att
samtliga 49 kommuner i länet ska delta. Sedan flera år har kommunernas, Polisens och
Länsstyrelsens gemensamma arbete mot langning av alkohol till ungdomar i Västra
Götalands län utvecklats till ett reguljärt arbete under hela året. I samband med riskhelger
genomförs särskilda insatser. Det är viktigt att det är återkommande budskap som
kommuniceras då det varje år är nya tonårsföräldrar som behöver stärkas att vara
restriktiva med alkohol till sina tonåringar.
De regionala myndigheterna inom ”Västra Götalandssamverkan mot droger” har uttalat
sitt stöd för att motverka langning av alkohol till ungdomar. I samverkan ingår de fyra
kommunalförbunden i länet, Göteborgs Stad, Polismyndigheten, Folkhälsokommitténs
sekretariat inom Västra Götalandsregionen, Tullverket, Kriminalvården och Länsstyrelsen.
Övergripande mål för arbetet är att:
- Motverka och minska ungdomars alkoholkonsumtion
- Senarelägga ungdomars alkoholdebut
- Försvåra för ungdomar att komma över alkohol
- Motverka illegal alkoholdistribution
- Skapa diskussion föräldrar emellan och med sina ungdomar
- Skapa diskussion och debatt hos allmänheten
Länsstyrelsens länssamordnare för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande
arbete samordnar länets gemensamma satsning mot langning. Länsstyrelsen ansvarar även
för att insatserna följs upp under 2017.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen i länets kommuner ska stå bakom arbetet och ansvara för förankring
och medverkan från kommunala förvaltningar. Kommunerna ansvarar för den lokala
mobiliseringen för att motverka langning av alkohol till minderåriga.
Polisens ansvar är att prioritera särskilt vid riskhelger, inför och under skolavslutningarna.
Polisen ansvarar för att det finns uttalade kontaktpersoner mot kommunerna kring detta
arbete.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2016-04-07, Insatser mot
langning av alkohol i Västra Götalands län 2016.
Länsstyrelsen Västra Götalands län 2016-03-30, Insatser mot langning av alkohol i Västra
Götalands län 2016.
Uppföljning av insatser mot langning 2015.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Insatser mot langning av alkohol i
Västra Götalands län 2016.
Expedierats till:
Gunilla Carlsson
Gunnar Åreng, Polisen
Anette Karlsson, IFO
Katarina Lindberg, Utbildning

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00163

Dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen/diskussionen
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott träffar årligen presidiet i hälso- och sjukvårdsnämndens
Skaraborg, socialnämndens presidium samt berörda tjänstemän från Västra
Götalandsregionen och sektor stöd och omsorg för att diskutera områden där
huvudmannaskapet är delat. Vid sammanträdet diskuteras bl.a. följande frågor:
Ordförande i sjukvårdsnämnden östra Gunilla Druve (C) inleder med en återkoppling av
de ärenden som diskuterades vid fjolårets möte.
Gunilla Druve (C) presenterar med en befolkningsprognos för regionen och Skaraborg.
Vidare diskuteras hur VGR ska klara vården utifrån den förändrade demografin,
kostnadsutvecklingen, vårdgarantin, kostnad för vårddygn, omställning av hälso- och
sjukvården m.m.
Vidare diskuterades vad som kommer att inrymmas i Närsjukvårdscentrum Mariestad 2017
och stängningen av medicinavdelningen på Mariestads sjukhus. Mariestads kommun begär
att hälso- och sjukvårdsnämnden ska återkoppla till kommunen inför beslut om eventuell
nedläggning av medicinkliniken på Mariestads sjukhus.
Agneta Nilsson, hälso- och sjukvårdskansliet, informerar om de verksamheter som finns
vid sjukhuset i Mariestad inklusive jourcentralen samt vårdval rehab.
Eva-Lott Gram (KD) informerar om tillgänglighet och väntetider till primärvård och
länssjukvård och psykiatrin. Vidare diskuterades hälso- och sjukvårdsavtalet.
Gunilla Druve (C) informerar om vad regionen har att erbjuda nyanlända/flyktingar.
Vidare diskuterades de långa köerna till folktandvården.
Underlag för beslut

Muntlig information/diskussion på sammanträdet.
Expedierats till:
Hälso- och sjukvårdsnämndens Skaraborg
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00165

Prognos 1 år för nämndernas mål år 2016
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan Hur kan nämnden/styrelsen bidra
till förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem mål som
har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet
för att säkerställa att det finns resurser att genomföra målen. Målen följs upp i samband
med budgetuppföljningen, det vill säga i samband med ekonomiska prognoser samt i
delårsrapport och årsbokslut.
Kvalitetschefen har upprättat prognos 1 för nämndernas mål år 2016. Prognosen redovisas
på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2016-04-07, Prognos 1 nämndernas mål
2016.
Prognos 1 nämndernas mål 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Prognos 1 år för nämndernas mål år
2016.
Expedierats till:
Kvalitetschef Maria Torp
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Dnr 2016/00051

Diskussion om kommunens medverkan i Kommuners kvalitet i
korthet (KKiK)
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utvärdera kommunens
deltagande i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK).
Bakgrund

Mariestads kommun deltar sedan år 2012 i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) som är
ett arbete som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. KKiK består av ett antal
viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommuners kvalitet och
effektivitet. Totalt deltog ca 240 kommuner i KKiK år 2015. Utifrån resultatet har
kommunen möjlighet att analysera verksamheten och finna intressanta kommuner att
jämföra oss med.
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar kommunens framtida medverkan i
Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK).
Underlag för beslut

Muntlig information/diskussion på sammanträdet.
Expedierats till:
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå
Kvalitetschef Maria Torp
Kommunchef Lars Arvidsson
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Dnr 2016/00101

Motion om möjlighet till kommunal borgen för bredbandsutbyggnad,
kompletterande utredning
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa möjligheten för fiberföreningar
att ansöka om kommunal borgen.
Syftet med den kommunala borgen är att fiberföreningarna ska erhålla ett banklån innan bidrag
har utbetalts från Länsstyrelsen/Jordbruksverket.
Förutsättningar för borgen
Borgen från Mariestads kommun ska motsvara det statliga stödet om 40 procent. Tiden för hur
länge kommunen lämnar borgen prövas i särskild ordning för respektive ansökan/
bredbandsförening.
Varje ansökan om borgen ska behandlas för sig då föreningarna är olika till storlek och
belopp. För att kommunen ska kunna fatta ett beslut måste ansökan uppfylla följande:
-

Den ekonomiska föreningen ska vara momsregistrerad.

-

Ansökan ska lämnas in av behörig firmatecknare med förprojektering och en ekonomisk
kalkyl över fiberinvesteringarna.

-

Ansökan ska innehålla en förteckning över fastigheter och fastighetsägare som ingår i
föreningen.

-

Kopia på registrerad ansökan om bidrag till bidragsgivande myndighet.

-

Redovisning av egeninsatsen från alla berörda fastigheter. Ett kontoutdrag från föreningens
konto som visar inbetalade egeninsatser ska bifogas.

-

Underlag för låneavtal med banken.

-

I övrigt följa Jordbruksverkets riktlinjer för bredbandsutbyggnad.

Beviljad borgen ska gälla som längst en månad (30 dagar) efter utbetalt belopp från
bidragsgivande myndighet. Det är fiberföreningens ansvar att kommunen meddelas när detta sker.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att återta tidigare beslut § 62/2016.
2. Kommunstyrelsen beslutar att i stället lämna ovanstående förslag till beslut i
kommunfullmäktige avseende motionen om möjlighet till kommunal borgen för
bredbandsutbyggnad

Justerandes signatur
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Bakgrund

Sture Pettersson (S) har i en motion föreslagit att det ska vara möjligt för fiberföreningar
med verksamhet endast i Mariestads kommun att ansöka om kommunal borgen för
bredbands-utbyggnad. Motionen överlämnades till ekonomichefen/redovisningschefen för
beredning.
Ekonomichefen/redovisningschefen framhåller att det i kommunens regler för borgen
framgår att borgen kan lämnas till ideella föreningar och andra sammanslutningar som
enligt kommunfullmäktiges bedömning kan likställas med ideell förening. Ändamålet och
kriterierna är att borgen även ska lämnas för lån till investeringar där förutsättningarna är
att investeringen avser verksamhet som kommunen själv har rätt att bedriva. Det ska även
genomföras en riskbedömning och en egeninsats för lånen ska göras. Med dessa regler kan
fiberföreningar anses uppfylla kriterierna för att kunna beviljas kommunal borgen.
Syftet med kommunal borgen är ett längre åtagande vilket avsikten med borgen till
fiberföreningar inte kan anses vara. Det handlar om att möjliggöra förutsättningar för
fiberföreningar att erhålla ett kortfristigt lån från bank innan bidrag från Länsstyrelsen
erhålls och utbetalas.
Varje ansökan om borgen ska behandlas för sig då föreningarna är olika till storlek och
belopp. För att kommunen ska kunna fatta ett beslut måste ansökan uppfylla följande:
-

Ansökan ska lämnas in av behörig firmatecknare med ekonomisk redogörelse och en
ekonomisk kalkyl över fiberinvesteringarna.

-

Ansökan ska innehålla en förteckning över fastigheter och fastighetsägare som ingår i
föreningen.

-

Kopia på beslut från bidragsgivande myndighet.

-

Redovisning av egeninsatsen från alla berörda fastigheter. Ett kontoutdrag från
föreningens konto som visar inbetalade egeninsatser ska bifogas.

-

Underlag för låneavtal med banken.

Då kommunstyrelsen behandlade ärendet 2016-04-11 beslutades att lämna följande förslag
till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa möjligheten för
fiberföreningar att ansöka om kommunal borgen.
Beviljad borgen ska gälla som längst en månad (30 dagar) efter utbetalt belopp från
bidragsgivande myndighet. Det är fiberföreningens ansvar att kommunen meddelas när detta
sker. Borgen ska dock gälla som längst 18 månader efter beslut om borgen.
Syftet med den kommunala borgen är att fiberföreningarna ska erhålla ett kortfristigt
banklån innan bidrag från Länsstyrelsen har utbetalts. Kommunen borgar för samma
summa som beviljats i bidrag från Länsstyrelsen
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om kommunal
borgen till fiberföreningar i enlighet med ovanstående beslut.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen gav även kommunchefen i uppdrag att redovisa förutsättningarna för
att säkerställa en framtida kapacitetsutbyggnad av fibernätet.
Kompletterande utredning/beredning

Det nationella målet för bredbandsuppkoppling är att hela Sverige ska ha möjlighet till en
bredbandsuppkoppling om 100/100 megabit per sekund senast år 2020. Inom ramen för
landsbygdsprogrammet har riksdagen därför anslagit medel till bredbandsföreningar som är
verksamma på landsbygden.
Det är länsstyrelsen/Jordbruksverket som fördelar det ekonomiska stödet till fiberföreningarna. Stödet i Västra Götaland uppgår till 40 procent av projektets totalkostnad,
resterande kostnad finansieras av medlemmarna i respektive bredbandsförening.
Enligt uppgift från Länsstyrelsen kommer samtliga registrerade bredbandsföreningar i
Mariestads kommun att få besked om bidragsansökan senast under hösten 2016. Därefter
beräknas handläggningstiden uppgå till ca tre till fem månader. Det innebär att
bredbandsföreningarnas har behov av extern finansiering under maximalt ett år.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunchefen att borgenssumman ska motsvara
det statliga stödet om 40 procent samt att den kommunal borgen ska prövas i särskild
ordning för respektive ansökan/bredbandsförening.
Enligt Jordbruksverkets regelverk kommer det, inom respektive fiberförenings geografiska
ansvarsområde, att finnas avsättning för samtliga befintliga fastigheter oavsett om
fastighetsägaren ingår i fiberföreningen initialt eller inte. Kostnaden kommer dock
sannolikt att vara betydligt högre för de fastighetsägare som ansluter vid ett senare tillfälle
då det i dagsläget inte finns någon möjlighet till statligt bidrag (40 procent).
I de bredbandsnät som anläggs/kommer att anläggas finns kapacitet för en mindre ökning
av antalet anslutningar vid ny bebyggelse. Vid större nybyggnation kommer det att krävas
kompletterande investeringar i s.k. ”nodhus”. Infrastrukturen i marken kan dock graderas
upp. Vid större nybyggnation (ca 50 hushåll) är finansieringsförutsättningarna goda. Den
beräknade anslutningsnivån är i dagsläget ca 80-85 procent av befintliga fastigheter
Underlag för beslut

Motion från Sture Pettersson (S) 2016-02-28, Kommunal borgen till bredbandsutbyggnad.
Skrivelse upprättad av ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist 2016-04-01, Motion
om möjlighet till kommunal borgen för bredbandsutbyggnad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-04-15, Motion om möjlighet till
kommunal borgen för bredbandsutbyggnad, kompletterande utredning
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Sture Pettersson, Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist, Ekonomichef Jonas Eriksson)
Justerandes signatur
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Dnr 2016/00172

Miljövårdsstipendiat 2015
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse föreningen Qvarnstensgruvan
Minnesfjället till 2015 års miljövårdstipendiat.
Motivering
Föreningen Qvarnstensgruvan Minnesfjället har under många år, genom en stor ideell
arbetsinsats, blivit en garant för att inte minst naturmiljön kring den gamla
kvarnstensgruvan på Minnesfjället sköts väl och att området inklusive själva grottan är
tillgängligt för besökare från när och fjärran.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade år 1992 att inrätta ett kommunalt miljövårdsstipendium för
Mariestads kommun. Stipendiet är på 3 000 kronor och ska delas ut årligen. Kraven på den
som ska få stipendiet är att man utfört betydande insatser i det lokala miljö- och
naturvårdsarbetet eller verkat för en god hushållning med naturresurser i kommunen.
Stipendiet för år 2015 ska delas ut den i maj 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att, efter förslag från miljö- och byggnadsnämnden,
årligen utse en miljövårdsstipendiat i Mariestads kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden gav 2016-04-05 miljö- och byggnadschefen i uppdrag att
förslå en kandidat till kommunstyrelsens arbetsutskott. Miljö- och byggnadschefen föreslår
att kommunstyrelsens arbetsutskott utser föreningen Qvarnstensgruvan Minnesfjället till
2015 års miljövårdstipendiat.
Motiveringen till förslaget är att föreningen Qvarnstensgruvan Minnesfjället, under en lång
tid av år, genom en stor ideell arbetsinsats har blivit en garant för att inte minst naturmiljön
kring den gamla kvarnstensgruvan på Minnesfjället sköts väl och att området inklusive
själva grottan är tillgängligt för besökare från när och fjärran.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Lars Sylvén 2016-04-12, Förslag på
kandidat till 2015 års miljövårdsstipendium.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Miljövårdsstipendium för år 2015.
Expedierats till:
Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén
Kommunikationschef Annika Björklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19

Sida 40

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 174

Dnr 3384

Information på sammanträdet
Nytt LSS-boende

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om att kvarteret Gräshoppan 14 m.m. är det
lämpligaste alternativet för att bygga det nya LSS-boendet.
Inköpsorganisation

Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå samt chefen för medborgarkontoret lämnar en
återkoppling på kommunstyrelsens tidigare beslut att inrätta en upphandlings- och
inköpsenhet. Syftet med enheten är att optimera kommande upphandlingar för att realisera
en besparingspotential avseende inköp.
”Delade turer” inom socialnämndens verksamheter

Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå samt chefen för sektor stöd och omsorg Lotta
Hjoberg informerar om antalet ”delade turer” i Mariestads kommun. Diskussion fördes
om möjliga alternativ och konsekvenserna av dessa.
Det finns en tydlig vilja från kommunstyrelsens arbetsutskott att avskaffa de ”delade
turerna” inom socialnämndens verksamheter.
Chefen för sektor ledning samt chefen för sektor stöd och omsorg får i uppdrag att lämna
förslag till hur de ”delade turerna” kan avskaffas.
Återrapportering, praktikbank/praktikplatser

Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg lämnar en delrapportering av
arbetsutskottets uppdrag inrätta en ”praktikbank” för praktikplatser.
Kartläggning av yrkeskompetens hos nyanlända

Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg lämnar en delrapportering av
arbetsutskottets uppdrag inrätta en, i samverkan med andra aktörer, kartlägga
yrkeskompetensen hos nyanlända.
Organisationsdiskussion

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om aktuella organisationsfrågor inom
kommunstyrelsens verksamheter.
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Ansökan om medel från landsbygdsprogrammet för myggbekämpning (KS 2016/185)

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med
kommunchefen samt miljöhandläggare Håkan Magnusson, upprätta en ansökan till
jordbruksverket avseende myggbekämpning vid sjön Östen.
Expedierats till:
Stefan Wallenå
Lotta Hjoberg
Joakim Stier
Håcan Magnusson

Justerandes signatur
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Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Vätgasbilar

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att se över
förutsättningarna för att upphandla vätgasbilar som alternativ till befintlig bilpark i
kommunen.
Inköp av fastigheter för lägenheter

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att påbörja förhandlingar
om eventuella fastighetsköp.
Expedierats till:
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 176

Dnr 2919

Rapporter
Inga rapporter föredrogs på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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