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Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, kl 8.00 – 14.30
Ajournering: 12.00 – 13.15

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Björn Fagerlund (M)
Janne Jansson (S)

ordförande
1:e vice ordförande
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Ulrika Lindahl
Rolf Åkesson
Mats Widhage
Maria Henriksson
Jonas Eriksson
Annika Björklund
Tina Karling Hellsvik
Adam Johansson
Mona Nilsson
Michael Nordin
Malin Eriksson

utvecklingschef §§ 242-243, 250
projektledare § 242
VD VänerEnergi § 243
näringslivschef §§ 250, 255
chef Dacapo § 255
ekonomichef §§ 251-255,
kommunikationschef § 246
stadsplanechef §§ 244-245, 248
planarkitekt §§ 244-245
planarkitekt §§ 244-245, 248
va-chef § 255
sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-06-01

Anslagsdatum

2016-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 240

Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
1. Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten, april 2016, Om
kommunernas och landstingens ekonomi.
2. Fredrik Kampe, Mariestads Curlingklubb. Skrivelse med fråga om kommunen är
intresserad av att vara ”pilotkommun” vid utveckling av curlingbana i betong.

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 241

Dnr 2016/00002

Inbjudningar
1.

Sveriges Kommuner och Landsting. Polisen, BRÅ. Inbjudan till konferens om
samverkan mellan kommun och polis – nu även med medborgarlöften.

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 242

Dnr 2015/00179

Lägesrapport avseende Industriell förnyelse med
Demonstrationsplats Mariestad
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att etablera ”Test- och demonstrationsplats
Mariestad” som ett led i arbetet med ”Industriell förnyelse”.
Utvecklingsstrateg lämnar en lägesrapport om pågående och planerat arbete ”Test- och
demonstrationsplats Mariestad” och ”Industriell förnyelse” på sammanträdet.
Lägesrapporten innefattar bl.a. följande områden:
-

Plattform för test- och demonstrationsplatsen
Organisation
Pågående arbete
Finansierings-/ansökningsläge.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utvecklingsstrateg Ulrika Lindahl 2016-05-17, Projekt ”Industriell
förnyelse” med Demonstrationsplats Mariestad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Lägesrapport avseende Industriell
förnyelse med Demonstrationsplats Mariestad.
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
utvecklingsstrateg Ulrika Lindahl
Utvecklingschef Ramona Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 243

Dnr 2015/00212

WiFi på strategiska platser i Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att trådlöst wi-fi ska erbjudas gäster och invånare i
Mariestad på platser enligt upprättat förslag, under månaderna april t.o.m. september.
Avtal tecknas för 48 månader.
Kostnaden för år 2016 om 50 750 kr finansieras genom kommunstyrelsens medel till
förfogande.
2.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för år 2017 t.o.m. år 2019 om 87 000 kr/år
fördelas enligt följande:
- 43 500 kr/år finansieras inom ramen för befintlig budget för gatauavdelningen
(täcks av intäkter för husbilsavgifter och arrenden)
- 43 500 kr/år finansieras genom utökad ram för gatuavdelningen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att wifi ska erbjudas gäster och kommuninvånare i inre
hamnen, båda ställplatserna samt i ett stråk från Nya torget till Gamla torget via
Esplanaden. Erbjudandet om wifi ska vara tidsbegränsat. Kommunstyrelsen har vidare
beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att upphandla en trådlös wifi lösning för utpekade
strategiska platser i Mariestad samt att uppdra till tekniska nämnden, kommunens bolag
och kommunstyrelsen att lämna förslag på fördelning av drift- och investeringskostnader.
Ett nytt kostnadsförslag har inhämtats från Elektronikhuset som innebär en
månadskostnad om 650 kr/accesspunkt/mån. Vid val av sju accesspunkter enligt
kostnadsförslaget är årskostnaden 54 600 kr. Till detta kommer kostnad för internettjänster
(från VänerEnergi) om 5 400 kr/månad under de månader som kommunen väljer att
erbjuda nätet, förslagsvis april t.o.m. september. Totalkostnaden uppgår därmed till 87 000
kr/år.
I förslaget täcks inte ställplatsen i yttre hamnen då fiber inte finns i dagsläget. Det kan
finnas möjlighet att montera en accesspunkt på räddningsstationens mast vilket skulle lösa
täckningen men den möjligheten är ännu inte utredd. Etableringen av wifi skulle kunna
göras i två steg där ett första skulle vara enligt upprättat förslag och ett andra steg där
ställplatsen i yttre hamnen adderas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 243 (forts).

____________________________
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson 2016-05-17, Gratis WiFi på
strategiska platser i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson 2016-05-31, Gratis WiFi på
strategiska platser i Mariestads kommun.
Offert från Elektronikhuset 2016-05-20.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Information: Gratis WiFi på
strategiska platser
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
(Utvecklingschef Ramona Nilsson)
(VD för VänerEnergi AB Rolf Åkesson)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 244

Dnr 2016/00164

Detaljplan för Gräshoppan 14 mm, Mariestads centralort
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplan för Gräshoppan 14 m.m. ska bli
föremål för granskning.
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-19 att förslag till detaljplan för
Gräshoppan 14 m.m. skall samrådas. Detaljplanen var föremål för samråd under perioden
2016-04-21 t.o.m. 2016-05-20. Inkomna synpunkter har sammanställts och om det funnits
anledning kommenterats i en samrådsredogörelse.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2016-05-23, Beslut om granskning: Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m. Mariestad
centralort, Mariestads kommun.
Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m. Mariestad centralort, Plankarta med planbestämmelser
(granskningshandling)
Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m. Mariestad centralort, Planbeskrivning
Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m. Mariestad centralort, Samrådsredogörelse
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om granskning: Detaljplan för
Gräshoppan 14 m.m. Mariestad centralort.
Expedieras till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 245

Dnr 2013/00331

Ändring av detaljplan för Asken 13 och 16
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan för Asken 13 & 16, Mariestads
centralort.
Bakgrund

Ägarna till fastigheterna Asken 13 och 16 har 2013-04-19 inkommit med önskemål om
planändring för fastigheterna Asken 13 och 16. Syftet med planändringen är att upphäva
gällande tomtindelning för att möjliggöra fastighetsreglering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-09-26 utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta
förslag till ändring av detaljplan för Asken 13 och 16.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-04-05 att förslag till ändring av detaljplan
för Asken 13 och 16 ska samrådas. Förslag till ändring av detaljplan för Asken 13 och 16
var föremål för samråd under perioden 2016-04-08 t.o.m. 2016-05-06. Inkomna
synpunkter under samrådstiden har sammanställs i en samrådsredogörelse.
Fördelning av kostnader, ansvar m.m. har reglerats i ett planavtal.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2016-05-19, Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för Asken 13 & 16,
Mariestads centralort.
Detaljplan för Asken 13 & 16, Mariestads centralort, Plankarta med tillägg till
planbestämmelser (antagandehandling).
Detaljplan för Asken 13 & 16, Mariestads centralort, Samrådsredogörelse.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om antagande: Ändring av
detaljplan för Asken 13 & 16, Mariestads centralort
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 246

Dnr 2016/00230

Organisation och arbetssätt för finskt förvaltningsområde
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen konstaterar att styrelsen är ansvarig för finskt förvaltningsområde
under innevarande mandatperiod.
2. Kommunstyrelsen ger kommunikationschefen i uppdrag att formalisera organisation
och arbetssätt inom finskt förvaltningsområde för återstoden av innevarande mandatperiod enligt kommunikationschefens förslag.
3. Kommunstyrelsen ger kommunikationschefen i uppdrag att, i dialog med samrådsgruppen, upprätta en arbetsinriktning för kommande mandatperiod samt årlig plan för
beslut inför år 2017.
4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens arbete och engagemang inom finskt
förvaltningsområde ska utvärderas inför nästa mandatperiod och då ska även eventuell
flytt av beslutanderätten till en utökad samrådsgrupp diskuteras.
Bakgrund

Mariestads kommun ingår sedan februari 2015 i finskt förvaltningsområde.
Kommunens ansökan om medlemskap initierades av ett medborgarförslag år 2012 och
efter två utredningar (2012 och 2013) beslutade kommunfullmäktige i december 2013 att
ansöka om inträde i finskt förvaltningsområde.
Förstärkt skydd
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger ett grundskydd till de fem nationella minoriteterna i landet. Att ingå i ett förvaltningsområde innebär att man erbjuder den
aktuella minoritetsgruppen ett förstärkt skydd och rättigheter utöver grundskyddet.
Genomförda insatser första året
Under kommunens första år (2015) i finskt förvaltningsområde har följande genomförts:
-

Fyra samrådsmöten med representanter för den sverigefinska minoriteten.
Ett öppet samrådsmöte.
En finsk avdelning med tio platser inom äldreomsorgen öppnades.
Samordnare/projektledare för finskt förvaltningsområde rekryterades.

Förstudiens syfte och förväntad nytta
För att hitta former för det fortsatta arbetet inom finskt förvaltningsområde har det ingått i
samordnaren/projektledarens uppdrag att under första halvan av år 2016 genomföra en
förstudie. Syftet med förstudien var att kartlägga nuläge, minoritetsgruppens behov och
önskningar samt föreslå lösningar för hur arbetet inom förvaltningsområdet kan läggas upp
och organiseras.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 246 (forts).

______________________________
Nuläge och behov
Förstudiens kartläggning visar att åtta procent av invånarna i Mariestad har sina rötter i
Finland, 535 av dem är födda i Finland, 259 är över 65 år och 1405 av dem tillhör andra
eller tredje generationen.
En enkätundersökning, öppen för alla sverigefinnar i Mariestad, visar att det i första hand
är äldreomsorg, hemtjänst och biståndsbedömning med finsktalande personal samt
kulturinsatser och informationsmaterial på finska språket som efterfrågas.
Även om förskola också önskas i enkäten så är åtta av tio som svarat på enkäten äldre än
60 år och ser man till det reella behovet så har kommunen inte haft någon efterfrågan på
finsk förskola från den verkliga målgruppen - föräldrar med barn i förskoleåldern.
Det är i stor majoritet de äldre sverigefinnarna som är engagerade i de finska föreningarna
och som deltar på samrådsmöten. Bland de yngre (andra och tredje generationen) sverigefinnarna framstår intresset vara svagt och exempelvis var det endast sju personer under 50
år som svarade på enkäten.
Förstudien visar att minoritetsrepresentanterna överlag är nöjda med samrådsmötena, att
det fungerat bra med informationen, antalet möten och formerna för dem.
Samrådsgruppen önskar dock mer insyn i hur statsbidraget används och bättre uppföljning
av ärenden som diskuterats på samråden.
Organisation och arbetssätt
Med tydlighet kring organisation, ansvar kan kommunen arbeta effektivare med frågorna
inom finskt förvaltningsområde och därigenom bättre tillgodose den finska minoritetens
behov och leva upp till de krav som minoritetslagen och medlemskapet i
förvaltningsområdet ställer på kommunen.
1. Organisation, ansvar och arbetssätt.
Kommunikationschefen föreslår att arbetet inom finskt förvaltningsområde
formaliseras innevarande mandatperiod genom att:
Kommunstyrelsen utses som ansvarig för arbetet med finskt förvaltningsområde.
Kommunstyrelsen tar beslut om övergripande strategisk arbetsinriktning per mandatperiod, årliga verksamhetsplaner, budget och övriga frågor där politiskt beslut krävs.
Förslag på arbetsinriktning, årliga planer och budget, som kommunstyrelsen beslutar,
upprättas av samordnaren i dialog med samrådsgruppen. Därigenom ges minoritetsgruppen inflytande över arbetet inom förvaltningsområdet och möjlighet att påverka
hur statsbidraget ska användas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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______________________________

Samrådsmöten med minoritetsrepresentanterna genomförs fyra gånger per år. Genom
samrådsmötena ges den sverigefinska minoriteten insyn i arbetet och uppföljning av
olika insatser samt användandet av statsbidraget. Utöver samordnaren deltar
kommunstyrelsens ordförande och det är önskvärt att en politiker och en tjänsteman
från vardera nämnd socialnämnden och utbildningsnämnden.
I den mån det behövs fungerar samrådet som remissinstans för frågor rörande den
sverigefinska minoriteten i kommunen. Ärenden kan initieras av kommunstyrelsen till
samrådsgruppen eller omvänt. Detta enligt samma modell som används för
kommunens andra externa samrådsorgan, så som kommunala pensionärsrådet och
kulturalliansen.
Internt i kommunen skapas en grupp med tjänstemän från berörda verksamheter med
syfte att utgöra ett informellt kommunövergripande nätverk där arbetet inom
förvaltningsområdet diskuteras och insatser kan samordnas.
2. Utvärdering 2018.
Inför uppstart av nästa mandatperiod (hösten 2018) utvärderas innevarande
mandatperiods arbete och insatser, inkluderat organisation och arbetssätt, inom finskt
förvaltningsområde. Då bör även förstudiens förslag att utöka samrådets sammansättning och övertagande av beslutanderätten diskuteras.
3. Eventuell förändring.
Om utvärderingen visar att justering av organisation och/eller arbetssätt är önskvärd
genomförs sådan förändring i samband med att mandatperioden 2019-2022 inleds.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2016-05-19, Organisation
och arbetssätt finskt förvaltningsområde.
Förstudierapport Finskt förvaltningsområde 2016-04-29.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Organisation och arbetssätt för finskt
förvaltningsområde.
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
(Kommunikationschef Annika Björklund)
(Samordnare Carolina Nordling)

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00232

Avsteg från gällande Reglemente för skolskjutsar m.m.
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen ger trafiksamordnaren rätten att bevilja skolskjuts till ca
15 elever i förskoleklass enligt upprättad lista. Dessa elever uppfyller de krav som
gäller för att beviljas skolskjuts från åk 1. Ev. merkostnad för detta ska täckas inom
beslutad budget.
Trafiksamordnaren delegeras även rätten att under läsåret 2016/2017 bevilja skolskjuts
till ytterligare fem elever i förskoleklass med motsvarande förhållanden.
2. Kommunstyrelsen ger sektor ledning i uppdrag att upprätta ett förslag till reviderat
reglemente för skolskjutsar som omfattar förskoleklass samt anpassas till ändringar i
lag och praxis. Det nya reglementet ska gälla från läsåret 2017/2018.
Bakgrund

Enligt skollagen (SL 2010:800) är kommunerna skyldiga att anordna kostnadsfri skolskjuts
för elever i grundskola åk 1-9 m.fl. För att beviljas skolskjuts finns ett antaget reglemente i
Mariestads kommun. Förskoleklass (åk 0) är en frivillig skolform som kommunen ska
erbjuda barn från och med höstterminen det år de fyller 6 år. För barn i förskoleklass finns
ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att svara för skolskjuts. Det är samtidigt tydligt
att ”nationell praxis” är att kommunerna anpassar sina reglementen för skolskjuts så att de
även skapar möjlighet för elever i förskoleklass att beviljas skolskjuts under samma
förutsättningar som gäller för elever i åk 1.
Skolskjutsreglementet i Mariestads kommuns är inte anpassad till denna praxis. Dock har
det, i samband med vissa organisatoriska förändringar inom kommunens arbete med
kollektivtrafik, skolskjuts m.m. uppmärksammats att elever i förskoleklass i praktiken
beviljats skolskjuts under förutsättning att de uppfyllt de generella kraven.
I dialog med utbildningschefen har det konstaterats att det finns många fördelar med att
Mariestads kommun följer övriga kommuners anpassning av reglerna och reviderar
reglementet så att det även omfattar elever i förskoleklass. I samband med denna
anpassning bör reglementet även anpassas till andra förändringar som skett i nationella
regler och tillämpningar. Detta arbete hinner dock inte genomföras och få en politisk
prövning innan höstterminen 2016 startar. Därav förslaget att vissa avsteg görs från
nuvarande reglemente.
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_____________________________
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av trafiksamordnare Irene Andersson samt utvecklingschef Ramona
Nilsson 2016-05-18, Avsteg från gällande Reglemente för skolskjutsar m.m.
Reglemente för skolskjutsar, reviderat 2013-05-02.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Avsteg från gällande Reglemente för
skolskjutsar m.m.
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
(Trafiksamordnare Irene Andersson)
(Utvecklingschef Ramona Nilsson)
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Dnr 2016/00152

Information: Förslag till nya områden för detaljplaner
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-03-23 stadsplanechefen i uppdrag att lämna
förslag till 10-15 områden på landsbygden som är intressanta för detaljplaneläggning för
nya bostäder.
Stadsplaneavdelningen har under våren 2016 inventerat och översiktligt utrett lämpliga
områden för exploatering på landsbygden. Föreslagna områden har sammanställts i ett
program: Tänkbara områden för detaljplaner i Mariestad kommuns kransorter.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Mona Nilsson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2016-05-18, Information: Förslag till nya områden för detaljplaner
Tänkbara områden för detaljplaner i Mariestad kommuns kransorter, Mariestads kommun
2016-05-18.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Information: Förslag till nya områden
för detaljplaner
Expedieras till:
Planarkitekt Mona Nilsson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
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Dnr 2016/00185

Förutsättningar inför en eventuell ansökan om tillstånd för BTIbekämpning av mygg i och kring sjön Östen
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att uppvakta
Naturvårdsverket och Miljödepartementet för att inleda en dialog och påtala problematiken
med stickmyggor i området kring sjön Östen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-04-19 kommunchefen, i samverkan med
miljöhandläggare Håkan Magnusson, i uppdrag att undersöka möjligheten att göra en
ansökan till Naturvårdsverket om bekämpning av mygglarver kring sjön Östen med BTI.
Miljöhandläggare Håkan Magnusson har berett ärendet och upprättat dokumentet
Förutsättningar inför en eventuell ansökan om tillstånd för BTI-bekämpning av mygg i och
kring sjön Östen.
Sedan början av 2000-talet har det i sjön Östen till och från varit massförekomst av
stickmyggor sommartid. När sådan massförekomst uppkommer är det stora problem för
boende kring sjön. Livskvaliteten minskar då det är svårt att vistas utomhus.
Myggförekomsten försvårar även hållandet av betesdjur på strandängarna kring sjön. Östen
är, som en viktig fågelsjö, ett besöksmål, men även besöksnäringen kan påverkas vid
massförekomst av mygg.
Effekterna på vilda djur i och kring sjön är inte utredd. Massförekomster av stickmyggor
skulle kunna innebära ökad födotillfång för olika insektsätare, men också ökad stress för
djur som utsätts för angrepp. Andra arter skulle också kunna trängas undan. Ett försvårat
bete innebär i sig att möjligheterna att bevara öppna strandängar minskar.
År 2013 bildades Sjön Östens Myggförening av de boende kring sjön. Med ekonomisk
hjälp från kommunerna Mariestad, Töreboda och Skövde inköptes 45 gasoldrivna
myggfällor.
År 2015 ansökte kommunerna om LONA-medel för att förbättra hävden på
strandängarna, och därmed försvåra myggens reproduktion. Mellan 70 och 110 ha
strandäng ska årligen röjas och/eller fräsas. Projektet ska pågå till 2018.
I april 2016 ansökte kommunerna om statliga medel för myggbekämpning i syfte att bygga
upp en organisation för samverkan kring sjön i myggfrågan, utföra kompletterande
skötselåtgärder utöver LONA-projektet samt förbereda för en eventuell kommande insats
av BTI.

Justerandes signatur
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Ksau § 249 (forts).

_______________________________
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av miljöhandläggare Håkan Magnusson 2016-05-19, Förutsättningar
inför en eventuell ansökan om tillstånd för BTI-bekämpning av mygg i och kring sjön
Östen.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förutsättningar inför en eventuell
ansökan om tillstånd för BTI-bekämpning av mygg i och kring sjön Östen.
Expedieras till:
Miljöhandläggare Håkan Magnusson
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 250

Dnr 2016/00233

Information om Tillväxthuset
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
Bakgrund

Utvecklingsenheten informerar om verksamheten i Tillväxthuset.
Underlag för beslut

Muntlig information vid sammanträdet
Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage
Utvecklingschef Ramona Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 251

Dnr 2016/00141

Prognos 2 år 2016 för kommunstyrelsens verksamheter
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner prognos 2 år 2016 för kommunstyrelsens verksamheter.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla kommunchefens ledningsgrupp till
arbetsutskottets sammanträde 2016-06-15 för att redovisa en åtgärdsplan för hur
resursbudgetmodellens effektiviseringar ska uppnås.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter
mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska
även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan
för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2016 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om prognos 2 år 2016 för kommunstyrelsens
verksamheter på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2016 för kommunstyrelsens verksamheter.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Prognos 2 år 2016 för
kommunstyrelsens verksamheter
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Jonas Eriksson
Lars Arvidsson, Lotta Hjoberg, Katarina Lindberg, Kristofer Svensson och Stefan Wallenå
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Dnr 2016/00140

Prognos 2 år 2016 för Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

Kommunstyrelsen beslutar att tillföra utbildningsnämnden 1.2 mnkr för att finansiera
flyktingrelaterade kostnader som inte täcks av statsbidrag för år 2016. Pengarna tas
från det statliga engångsbidraget 2015-2016 för ökade kostnader kopplade till asyl- och
flyktingmottagandet.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att tillföra socialnämnden 1 mnkr för att finansiera
flyktingrelaterade kostnader som inte täcks av statsbidrag för år 2016. Pengarna tas
från det statliga engångsbidraget 2015-2016 för ökade kostnader kopplade till asyl- och
flyktingmottagandet.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidiet för socialnämnden för att
beskriva de åtgärder nämnderna ska vidta för att uppnå en budget i balans för innevarande
år. Presidiet för socialnämnden ska kallas till arbetsutskottets sammanträde 2016-06-15.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter
mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska
även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan
för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2016 för Mariestads kommun.
Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om prognos 2 år 2016 för Mariestads kommun
på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2016 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Prognos 2 år 2016 för Mariestads
kommun.

Justerandes signatur
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Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Jonas Eriksson
Socialnämnden, Helena Andersson
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Ksau § 253

Dnr 2016/00194

Delegation om att fatta beslut om generellt eldningsförbud
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att delegera rätten att fatta beslut om generellt
eldningsförbud enligt förordningen om skydd mot olyckor 7 § (SFS 20013:789) till
kommunstyrelsen.
Bakgrund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har efter utslag i Högsta
Förvaltningsdomstolen konstaterat att rätten att meddela förbud om att helt eller delvis
elda utomhus m.m. inte kan delegeras till ett kommunalförbund.
Meddelande om generellt eldningsförbud har tidigare kunnat beslutas av Direktionen för
Räddningstjänsten Östra Skaraborg genom delegation till räddningschefen eller den som är
i dennes ställe. Utslaget i Högsta förvaltningsdomstolen medför att detta är en fråga för
kommun att besluta om då det betraktas som en föreskrift (HFD 3835-12). Delegationen
till ett kommunalförbund anses strida mot regeringsformen. Vilket innebär att
Räddningstjänsten Östra Skaraborg inte kan fatta denna typ av beslut.
Vid sammanträdet med direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2016-04-21
presenterades förslaget att respektive fullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta
beslut i ärendet samt att kommunstyrelsen därefter delegerar beslutanderätten till
tjänsteman i kommunen förslagsvis kommunchefen eller den som är i dennes ställe, att
efter samråd med räddningschef utfärda föreskrift om eldningsförbud.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg bedömer när meddelande av generellt eldningsförbud i
hela eller delar av kommunen skall utfärdas. Vid sådana tillfällen kontaktas kommunen och
beslut kan fattas av kommunchefen eller personen som tjänstgör i dennes ställe.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin 2016-05-25, Skrivelse till
kommunstyrelsen om delegation om att fatta beslut om generellt eldningsförbud.
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs meddelande 2016-04-27 om föreskrift om förbud att
helt eller delvis elda utomhus m.m.
Protokoll från direktionsmöte med Räddningstjänsten Östra Skaraborgs 2016- 03-31, § 37

Justerandes signatur
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_____________________________
Rätts-PM från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016-04-19, Förbud mot
eldning utomhus – formella grunder.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Delegation om att fatta beslut om
generellt eldningsförbud.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
(Säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin)
(Administrative chefen Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 254

Dnr 2016/00039

Kommunstyrelsens mål år 2017
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att mål för kommunstyrelsens verksamheter ska
arbetas fram inom fokusområdena boende, besöksmål, lärande, kommunikation och
ungdomar. Arbetsutskottet beslutar om nio målområden för kommunstyrelsens mål år
2017.
Ärendet tas upp på arbetsutskottets sammanträde 2016-06-15.
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. Kommunstyrelsen har att formulera åtta
mål varav tre avser kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Detta sker i samband med
budgetarbetet för att säkerställa att det finns resurser att genomföra målen.
Kommunstyrelsen ska besluta om åtta mål för verksamheten för år 2017. Tre av målen ska
avse kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Detta sker i samband med budgetarbetet för
att säkerställa att det finns resurser att genomföra målen.
Arbetsutskottet har valt ut nio målområden för mål 2017. Konkreta målformuleringar
kommer att arbetas fram och ärendet tas upp på arbetsutskottets sammanträde 2016-06-15.

Expedieras till:
Kvalitetschef Maria Torp
Ekonomichef Jonas Eriksson
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 3384

Information på sammanträdet
Artifex entreprenörskap (Växthus unga entreprenörer)

KS 2015/225

Maria Henriksson och Mats Widhage informerar om projektet ”Artifex entreprenörskap”
(fd ”Växthus unga entreprenörer”), som är ett samarbete mellan tre olika kommuner
(Mariestad, Tibro och Bengtsfors) och de tre lärosätena; Dacapo, Inredia och Steneby.
Syftet med projektet är:
Att det ska bli fler och starkare företag inom kulturella och kreativa näringar för att bidra
till ett differentierat näringsliv.
Att få bättre och mer attraktivare utbildningar.
Att våra noder blir starkare utbildningar.
Att bidra till en stark och tydlig regional hantverksprofil.
_______________________________
Tillståndsansökan, reningsverket
VA-chef Michael Nordin informerar om processen kring ny tillståndsansökan för
reningsverket som sker bland annat med anledning av den pågående
detaljplaneringen i Katthavsviken mm.
_______________________________
Tillgänglighetsanpassning Österlånggatan

KS 2011/357

VA-chef Michael Nordin informerar om planering och detaljprojektering av
tillgänglighetsanpassningen på Österlånggatan. Projektet kommer färdigställas under
hösten 2016.

Justerandes signatur
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Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Det delas inte ut några uppdrag till kommunchefen.
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Dnr 2919

Rapporter
Ordförande Johan Abrahamsson (M) rapporterar från avtackningen av kommunchefen i
Töreboda den 27 maj.
____________________________
Ida Ekeroth (S) rapporterar från Mediapoolens årsstämma som hölls den 23 maj.
____________________________
Ordförande Johan Abrahamsson (M) rapporterar från möte med H2 Logi den 24 maj.
Mötet handlade bland annat om elektrolys och tillverkning av vätgas.
____________________________
Ordförande Johan Abrahamsson (M) rapporterar från möte med MTGK-turism den 23
maj.
____________________________
Ordförande Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth (S) rapporterar från möte med
stiftelsen Bertha Petterssons Hus den 18 maj.
____________________________
Ordförande Johan Abrahamsson (M), Ida Ekeroth (S) och Rune Skogsberg (C) rapporterar
från samrådsmöte angående kommunalt VA i Moviken den 17 maj.
____________________________
Björn Fagerlund (M) och Janne Jansson (S) rapporterar från samrådsmöte för finskt
förvaltningsområde den 19 maj.

Justerandes signatur
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