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Kommunstyrelsen
Ks § 170

KS 2014/176

Prognos 3 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 3 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas 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 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 3 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Prognos 3 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 171

KS 2014/175

Prognos 3 år 2014 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas 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 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 3 år 2014 för Mariestads kommun.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Prognos 3 år 2014 för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 172

KS 2014/175

Delårsrapport för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapport per den 31 augusti 2014 till kommunfullmäktige.
Bakgrund

Enligt kommunens tidplan för ekonomisk uppföljning ska en delårsrapport upprättas och
delges kommunstyrelsen. Ekonomienheten har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2014
för Mariestads kommun.
Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om delårsrapporten på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2014-08-28, Delårsrapport för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2014/84

Beslut om antagande:
Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Ekudden, Mariestads centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Galeasen 1 och 3, Ekudden, Mariestads
centralort.
Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att justera de befintliga byggrätterna till att rymma två likadana
byggrätter som möjliggör fem våningar plus en indragen våning. Planområdet omfattar cirka
4 900 kvadratmeter och är beläget väster om Mariestad centrum, vid Ekudden. Planen gränsar i väster till villabebyggelse, i söder till Skutvägen samt Mariehus befintliga flerbostadshus. I öst gränsar planområdet mot hamnområdet i Tidans mynning och i norr mot Timmermansgränd och flerbostadshusen Sjöporten. All mark ägs av Mariehus.
Föreslagen bebyggelse rymmer två smalhus med strax över 20 lägenheter i respektive hus.
Enligt underliggande detaljplan tillåts fem våningar plus en indragen takvåning inom den
norra byggrätten och fem våningar inom den södra byggrätten. Detta justeras och båda
byggrätter får samma bestämmelser, fem våningar plus en indragen takvåning. Byggrätten i
den norra fastigheten justeras genom att bestämmelsen som medger att balkonger uppförs i
mindre utsträckning på ett prickat område tas bort till hälften och andra halvan omvandlas
till en vanlig byggrätt. På så vis får byggrätterna samma bredd (19 meter). Den norra byggrätten minskas något i djupledd vilket öppnar upp för byggnader norrut.
Enligt underliggande detaljplan är det även möjligt att bygga igen byggrätterna med garage/förrådlänga. Siktstråket från bakomliggande hus öppnas nu upp genom att byggrätter
för garage och förråd minskas ned avsevärt i planförslaget vilket skapar bättre utsikt mot
Gamla stan och domkyrkan.
Planförslaget har granskats och samråtts under våren och sommaren år 2014. Detaljplanen
har upprättats med normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

Skrivelse av stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2014-07-01, Beslut om antagande: Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Ekudden, Mariestads
centralort.
Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Ekudden, Mariestads centralort, Antagandehandling.
Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Ekudden, Mariestads centralort, Granskningsutlåtande
upprättat av utvecklingsenheten i juli 2014.
Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Ekudden, Mariestads centralort, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2014/161

Beslut om antagande: Detaljplan för Löjan 18, Mariestads centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Löjan 18, Gamla stan, Mariestads
centralort.
Bakgrund

Planområdet omfattar cirka 4 900 kvadratmeter och är beläget i den nordöstra delen av
Gamla Stan vid Näset. Planen gränsar i väster till Kyrkogatan, i söder till Domkyrkan och i
norr och öster till den gamla bygatan som numera utgör asfalterad bilgata kombinerad med
gång- och cykelväg. All mark inom planområdet ägs av bostadsrättsföreningen Gamla Läroverket. Föreslagna åtgärder förutsätter att stor hänsyn tas till befintliga kulturvärden.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att gymnastikbyggnaden och aulan inom fastigheten
kan iordningsställas för bostadsändamål.
Planförslaget har granskats och samråtts under våren och sommaren år 2014. Detaljplanen
har upprättats med normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik
2014-07-01, Beslut om antagande: Detaljplan för Löjan 18, Gamla stan, Mariestads centralort.
Detaljplan för Löjan 18, Gamla stan, Mariestads centralort, Antagandehandling maj 2014.
Detaljplan för Löjan 18, Gamla stan, Mariestads centralort, Granskningsutlåtande upprättat av
utvecklingsenheten i juli 2014.
Detaljplan för Löjan 18, Gamla stan, Mariestads centralort, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planarkitekt Maria Nilsson)
(Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 175

KS 2014/294

Yttrande över förslag till utökning av befintligt Ramsarområde Östen
Lst. dnr. 511-37923-2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun avstyrker föreslagen utökning av Ramsarområden för sjön Östen.
Motivering till beslutet:
Sjön Östen har sedan början av 2000-talet återkommande drabbats av problem med massförekomst av stickmygg (Ochlerotatus sticticus/ Aedes sticticus) under somrar med varierande vattennivåer i sjön. För att komma tillrätta med problemet har lokala aktörer tagit initiativ till ett projekt i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland, Mariestads, Skövde
och Töreboda kommuner m.fl. intressenter. Även om det ännu inte finns någon konkret
åtgärdsplan så bedömer Mariestad kommun att arbetet kan komma att medföra insatser av
olika slag. Utökade skötselinsatser av strandängar, vattenreglering och biologisk bekämpning är exempel på åtgärder som vidtagits andra håll i Sverige med likande problem.
Sjön Östen ingår i Tidans avrinningsområde och vattendraget uppnår idag inte god ekologisk status på grund av övergödning och hydromorfologisk påverkan även om själva sjön
Östen uppnår god ekologisk status.
Det är önskvärt att berörda parter kan ta ett helhetsgrepp om sjön Östen och då bestämma
hur sjön bör skötas utifrån synvinklar såsom landsbygdsutveckling, naturvård, myggfrågan
med dess påverkan på det lokala samhället, utveckling av friluftslivet, bevarande av kulturmiljön, vattenförvaltningen och, vid behov, klimatanpassning. Därför bör en utvidgning av Ramsarområdet förenas med dessa intressen och ingå som en del av ett större åtgärdsprogram.
Bakgrund

Mariestads kommun har på remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland fått ett förslag till
ändrade gränser för Ramsarområdet Östen. Förändringen innebär en utökning av området
med stränderna kring sjön så att området följer gränserna för Logårdens naturreservat och
Östens naturvårdsområde.
Ramsarkonventionen undertecknades 1971 och trädde i kraft 1975 då bl.a. Sverige anslöt
sig. Konventionen syftar till att bevara våtmarker och främja ett hållbart nyttjande av dessa.
Konventionen inriktas särskilt mot bevarande av våtmarksfåglar men ser även till våtmarker
i ett vidare perspektiv. Konventionen innebar även en skyldighet att peka ut särskilda värdefulla våtmarksområden som s.k. Ramsarområden. Konventionen i sig ger inte skydd för
dessa områden men genom undertecknande har staterna förbundit sig att se till att dessas
ekologiska karaktär inte försämras. I Sverige har det skett genom bildande av naturreservat
eller genom utpekande av Natura 2000 områden eller riksintressen för naturvård.
Länsstyrelserna genomför nu en översyn av Ramsarområdena och har i uppdrag att till regeringen föreslå förändringar i gränsdragning om så är relevant.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Östen är utpekat som Ramsarområde och hela området är idag skyddat genom Logårdens
naturreservat bildat 1979 och Östens naturvårdsområde bildat 1994. Området är också utpekat som Natura 2000 område samt riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Östen är en slätt sjö med flacka strandängar. I området finns många fågelarter varav
flera hotade.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt miljöinspektör Håkan Magnusson 2014-08-07, Remiss - förslag till utökning av befintligt Ramsarområde Östen.
Remiss från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2014-06-19, Förslag till utökning av Ramsarområdet Östen i Töreboda, Mariestad och Skövde kommuner, med tillhörande bilagor.
_____________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Planeringschef Kristofer Svensson
Miljöinspektör Håkan Magnusson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/91

Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl., Mariestads
kommun.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Arbetsutskottets vice ordförande Christer Dalvik (MAP) träder in som ordförande vid behandling av ärendet.
Bakgrund

Planområdet är ca 80 700 m2 och är beläget nordöst om Torsöbrons brofäste på fastlandet i
Mariestads norra kommundel. Den nya detaljplanens huvudsyfte är att förstärka utbyggnaden av turistverksamhet i brygghusområdet/småbåtshamnen samt att skapa möjlighet till
utbyggnad av ett nytt småhusområde. Planområdet finns redovisat i kommunens översiktsplan genom en fördjupning avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).
Planförslaget har samråtts under sensommaren 2013 och granskats under våren och sommaren 2014 och har därefter justerats utifrån inkomna synpunkter, vilka redovisas i samrådsredogörelsen. Detaljplanen har upprättats med normalt förfarande enligt reglerna i PBL
2010:900.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
2014-08-14, Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl.
Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl. Mariestads kommun, Antagandehandling.
Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl. Mariestads kommun, Granskningsutlåtande.
Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl. Mariestads kommun, Plankarta med planbestämmelser
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planarkitekt Maria Nilsson), (Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2014/251

Beslut om planbesked gällande del av Fågelö 4:13, Laxhall
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att meddela ett positivt planbesked för detaljplan för del av
Fågelö 4:13, Laxhall.
2. Kommunstyrelsen ger planavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan
för del av Fågelö 4:13, Laxhall.
3. Kommunstyrelsen ger utvecklingsenheten i uppdrag att initiera arbetet med en åtgärdsvalsstudie för väg 2974 från Torsö bygdegård till Laxhall.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Skara Stift inkom 2014-05-28 med ansökan om planbesked för del av fastigheten Fågelö
4:13 (Laxhall). Bakgrunden till deras ansökan om planbesked är att de vill göra det möjligt
att exploatera ett område i anslutning till Laxhall för fritidsboende med tillgång till brygga
och båtplats. önskemålet är att stycka av cirka 10 tomter om ca 1 000 kvm vardera.
Området är delvis detaljplanelagt tidigare. I den delen som är planlagd sedan tidigare förespråkar planen Övernattningsstugor/ hotell/ konferens, dessförinnan teknisk anläggning.
Detaljplan för Backebolet 1:29 är under genomförande och hamnen samt ett flertal fritidshus har byggts, en avloppsanläggning har anordnats, parkering och ny tillfartsväg är under
framtagande med mera.
Området som helhet är upptaget i kommunens LIS-plan. Följande förespråkas i denna:
”Laxhall behöver dels utökad parkeringskapacitet för besökare till Brommö och restaurangen bland annat
för trollingekipage, dels kompletterande verksamheter till restaurangen. Det kan handla om ett mindre hotell, övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad hamnkapacitet och
fiskförädling.”
Både Laxhall och Brommösund nås via ett allmänt vägnät som är undermåligt. Vägarna tål
inte mycket mer än den nuvarande sommartrafiken. Detta innebär att mer omfattande exploatering i dessa båda områden kräver förbättring av väg 2974 från Torsö bygdegård och
därför bör en åtgärdsvalsstudie påbörjas i sammarbete med Trafikverket.
Planavdelningens ställningstagande
Planavdelningen bedömer att en plan enligt önskemål från Skara stift kan upprättas och ett
positivt planbesked föreslås. Exploateringen sker i enighet med kommunens översiktsplan.
Den nyanlagda avloppsanläggningen i området har kapacitet att sörja ett större område,
dricksvattenfrågan är löst och det finns ingen känd problematik med buller eller misstanke
om förorenad mark i området.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslaget bedöms som lämpligt med hänsyn till landskaps- och samhällsbild, natur-, kultur
och rekreationsvärden och klimat- och miljöpåverkan. Planläggningen ligger i linje med
kommunens vision och stärker Mariestad som sjöstad. Utvecklingen i området stärker det
lokala näringslivet, hjälper till att öka underlaget för Torsös föreningsliv, bidrar till att hålla
öns samhällskärna levande och kan skapa positiva synergieffekter för kommunen som helhet. Det finns idag kollektivtrafik till området från Mariestads centrum. Förslaget nyttjar
befintlig infrastruktur och skapar större underlag för förbättringsinsatser på väg 2974.
Förbehåll: En ny hamn/brygga kommer inte bli aktuellt för detta område utan båtplatser för
tillkommande bostäder får rymmas inom befintlig hamn i Laxhall.
Preliminär tidsplan: Planavdelningens bedömning är att arbetet bör bedrivas med normalt
planförfarande och att detaljplanen kan antas sommaren 2015.
Preliminär kostnadsuppskattning: Planavdelningens bedömning är att nedlagt arbete kommer att
kosta ungefär 100 tkr.
Planavtal: Planavtal tecknas mellan kommunen och Skara stift efter beslutat planbesked.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
2014-08-14, Beslut om planbesked gällande del av Fågelö 4:13, Laxhall.
Skrivelse från Skara Stift 2014-05-21, Ansökan om planbesked för del av fastigheten Mariestad Fågelö 4:13.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planarkitekt Maria Nilsson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2014-09-15

Sida 12

Kommunstyrelsen
Ks § 178

KS 2014/115

Bekräftelse av borgensförbindelse för Kommuninvest
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 augusti 2005 ("Borgensförbindelsen"), vari Mariestads kommun
åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Mariestads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder for
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Abrahamsson (M) samt ekonomichef Maria Vaziri att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av
detta beslut.
Bakgrund

Mariestads kommun är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening sedan år 2005.
Mariestads kommun utfärdade en borgensförbindelse 2005-08-15. Giltighetstiden löper
snart ut då borgensåtaganden enligt lag endast är giltiga i tio år.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning
ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden är det ett krav att samtliga medlemmar
ska teckna en separat borgensförbindelse om att ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga 280 medlemskommuner och landsting
har tecknat denna borgensförbindelse.
Alla kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I
den praktiska hanteringen i samband med Kommuninvests upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen
samt hur betydelsefulla borgensförbindelserna är för Kommuninvests verksamhet är det av
stor vikt att Mariestads kommun, innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut, fattar ett
beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande så
borgensåtagandet kan förlängas ytterligare en tioårsperiod.
Mariestads kommun har under de gångna nio åren haft god nytta av att vara medlem i
Kommuninvest. Kommunen får betryggande möjligheter att låna pengar till marknadens
lägsta räntor samt återbäring på insatt kapital och på erlagda kostnadsräntor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 178 (forts.)
______________________________________________________

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2014-08-04, Bekräftelse av borgensförbindelse för Kommuninvest.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-15

Sida 14

Kommunstyrelsen
Ks § 179

KS 2010/206

Bidrag till statlig infrastruktur – finansiering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige besluta att godkänna avtalet under förutsättning att huvudavtalet
enligt mall blir giltigt
2. Kommunfullmäktige beslutar att anvisa medel för egen medfinansiering som bidrag
för utbyggnad av aktuella etapper av E20 med angivande av om bidraget ska periodiseras under 15 år eller direktavskrivas.
3. Kommunfullmäktige godkänner att Skaraborgs kommunalförbund i huvudavtalet ges
rätten att företräda Mariestads kommun i frågor som rör huvudavtalet inklusive genomförandefrågor.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens firmatecknare, kommunchef samt kommunstyrelsens ordförande, att underteckna avtalet.
5. Kommunfullmäktige beslutar att periodisera bidraget till statlig infrastruktur över 15
år, från och med år 2014 till år 2029. Årligt belopp om 5,1 mnkr (6 375 tkr) budgeteras
och bokförs i driftredovisningen. Tillkommande kostnad för indexuppräkning tillkommer och budgeteras och bokförs årligen som en finansiell kostnad.
Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har överlämnat underlag för utbyggnad av E20 under tidsperioden 2020-2025. En del av finansieringen ska ske genom bidrag från Skaraborgs samtliga kommuner. För Mariestads del är beloppet 76,5 mnkr i prisnivån i juni 2013.
Enligt redovisningsregler kan ett bidrag till statlig infrastruktur antingen kostnadsföras direkt vid beslut eller också kan periodisering upp till max 25 år göras. I Rådet för kommunal
redovisnings, rekommendation 6.2, Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar
framgår detta.
Bland övriga kommuner i Skaraborg är förslagen till finansiering vid dags datum allt från att
bokföra kostnaden direkt år 2014 till periodisering på 25 år.
Detta är ett bidrag och då är bedömningen från oss att man inte ska belasta driftredovisningen mer än den tid som byggnationen pågår. Därför är förslaget att kostnaden på 76,5
mnkr fördelas från 2014-2026 dvs. 12 år. Den årliga kostnaden blir då 6,4 mnkr (6375 tkr).
Utöver angivet belopp tillkommer indexuppräkning på beloppet. Den kostnaden är en finansiell kostnad och redovisas också årligen fram till färdigställande.
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget från Skaraborgs kommunalförbund visas i tabellen nedan den årliga kostnaden vid olika tider för periodisering.
Antal år för periodisering (belopp tkr)
10
11
12
15
År
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

1 913
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
5 737
76 500

1 739
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
5 216
76 500

1 594
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
4 781
76 500

1 275
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
3 825
76 500

Ekonomichef Maria Vaziri informerar på kommunstyrelsens sammanträde att tidigare föreslagna periodisering av medfinansieringen om tolv år bör ändras till 15
år. Anledningen till detta är att indexuppräkningen för denna typ av projekt är
högre än det index man vanligen räknar med (KPI).
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att:
1.

Godkänna avtalet under förutsättning att huvudavtalet enligt mall blir giltigt

2.

Anvisa medel för egen medfinansiering som bidrag för utbyggnad av aktuella etapper
av E20 med angivande av om bidraget ska periodiseras under 15 år eller direktavskrivas.
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______________________________
3. Godkänner att Skaraborgs kommunalförbund i huvudavtalet ges rätten att företräda
Mariestads kommun i frågor som rör huvudavtalet inklusive genomförandefrågor.
4. Uppdrar åt kommunens firmatecknare, kommunchef samt kommunstyrelsens ordförande, att underteckna avtalet.
5. Beslutar att periodisera bidraget till statlig infrastruktur över 15 år, från och med år
2014 till år 2029. Årligt belopp om 5,1 mnkr (6 375 tkr) budgeteras och bokförs i driftredovisningen. Tillkommande kostnad för indexuppräkning tillkommer och budgeteras och bokförs årligen som en finansiell kostnad.
Per Rosengren (V) yrkar avslag på kommunens medfinansiering av E20.
Christer Dalvik (MAP), Jan Hallström (FP), Björn Fagerlund (M), Sven-Inge Eriksson
(KD), Rune Skogsberg (C) och Ing-Britt Andersson (M) tillstyrker Johan Abrahamssons
(M) förslag.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsens beslutar enligt eget yrkande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri samt redovisningschef Lars Bergqvist
2014-09-05, Komplettering av tidigare skrivelse i ärendet om medfinansiering av utbyggnad
av E-20.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri samt redovisningschef Lars Bergqvist
2014-08-15, Bidrag till offentlig infrastruktur.
Skrivelse från Max Falk, Västra Götalandsregionen, PM 2014-06-26, Beslutsunderlag angående medfinansiering av utbyggnad av E20 enligt regeringens beslut.
Pwc 2014-06-12, Medfinansiering av E20, Beskrivning av avtalsstruktur, risker och redovisning.
Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda
till länsgränsen mot Örebro.
Underavtal om företrädanderätt samt överföring av medfinansieringsbidrag för utbyggnad
på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till: (Västra Götalandsregionen)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Redovisningschef Lars Bergqvist,)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 180

KS 2014/297

Tidplan för införande av komponentavskrivning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad tidplan för införande av komponentavskrivning.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-08-13 kommunchefen i uppdrag att arbeta fram
en tidsplan för införande av komponentavskrivning. Modellen ska vara fullt införd den 1
januari 2015.
Det upprättade förslaget till tidplan innebär att kommunen arbetar vidare med modellen för
komponentavskrivning under september till december 2014. För nya investeringar i budget
2015 där modellen kan användas och förutsättningarna är klara införs komponentavskrivning från och med januari 2015.
För gamla befintliga tillgångar används modellen på de anläggningar där förutsättningarna är
klara och uppdelning i komponenter gjorts. Prioritering sker efter storlek på investeringar,
när investeringarna gjorts samt bokförda värden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri samt redovisningschef Lars Bergqvist
2014-08-29, Tidplan för införande av komponentavskrivningar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 181

KS 2011/190

Beslut om antagande 2:
Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund.
Bakgrund

Planens syfte är att möjliggöra avstyckning av tomtmark för bostadsbebyggelse i form av sju
enfamiljshus. Planen antogs av kommunfullmäktige 2013-09-30 men överprövades och
upphävdes av Mark- och miljödomstolen. Med anledning av detta har planen under sommaren 2014 granskats på nytt (benämns ”Granskning 2”) för att nu på nytt antas i kommunfullmäktige (benämns ”Antagande 2”).
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2014-08-20, Beslut om antagande 2: Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund.
Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund, Antagandehandling.
Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund, Granskningsutlåtande.
Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/190

Beslut om antagande 2:
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund.
Bakgrund

Planens syfte är att möjliggöra avstyckning av tomtmark för bostadsbebyggelse i form av två
enfamiljshus. Planen antogs av kommunfullmäktige 2013-09-30 men överprövades och
upphävdes av Mark- och miljödomstolen. Med anledning av detta har planen under sommaren 2014 granskats på nytt (benämns ”Granskning 2”) för att nu på nytt antas i kommunfullmäktige (benämns ”Antagande 2”).
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2014-08-20, Beslut om antagande 2: Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund.
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund, Antagandehandling.
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund, Granskningsutlåtande.
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 183

KS 2014/5

Köpekontrakt avseende försäljning av mark inom Leksberg 10:1.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Stiftaren 13543 Aktiebolag där
kommunen överlåter del av fastigheten Leksberg 10:1 om ca 3 500 kvadratmeter till bolaget.
Den totala köpeskillingen uppgår till 700 tkr.
Bakgrund

Bolaget Stiftaren 13543 Aktiebolag har inkommit med önskemål om att få förvärva mark
inom Leksberg 10:1 för att möjliggöra etablering av en snabbmatskedja. Förhandlingar är nu
slutförda och ett förslag till köpekontrakt har upprättats.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén, Köpekontrakt avseende försäljning
av mark inom Leksberg 10:1.
Förslag till köpekontrakt med Stiftaren 13543 Aktiebolag där kommunen överlåter del av
fastigheten Leksberg 10:1 om ca 3 500 kvadratmeter till bolaget.
Plankarta över det aktuella området.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
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KS 2014/5

Markreservationsavtal för del av Leksberg 10:1 (Hindsberg)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad markreservation med Nordic CT Holding där
kommunen reserverar ett markområde för byggnation av snabbmatsrestaurang till bolaget.
Markreservationen gäller till 2015-09-01.
Bakgrund

Planläggning är klar för del av Leksberg 10:1 som möjliggör etablering av bland annat
snabbmatsrestauranger och etablering av snabbmatskedja är på gång.
Bolaget Nordic CT Holding har visat intresse för att fortsätta exploatera området. Bolaget
har även utfört arbete med att marknadsföra området vilket resulterat i att de har fått konkret intresse för etablering.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén, Markreservationsavtal för del av
Leksberg 10:1 (Hindsberg).
Förslag till markreservationsavtal med Nordic CT Holding för del av Leksberg 10:1 (Hindsberg).
Plankarta över det aktuella området.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-15

Sida 22

Kommunstyrelsen
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KS 2014/315

Yttrande över tematiskt tillägg till översiktsplan,
Landsbygdsutveckling i strandnära läge för Lidköpings kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun har inget att erinra mot föreslagna områden för Landsbygdsutveckling
i strandnära läge inom Lidköpings kommun.
Bakgrund

Lindköpings kommun har upprättat ett förslag till tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen. Syftet med tillägget är att peka ut områden för Landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS) för att stimulera lokal och regional utveckling. Planen omfattar 22
stycken LIS-områden och flertalet är inriktade mot att utveckla friluftsliv och turism.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Lidköpings kommun, samrådsremiss 2014-08-20, Tematiskt tillägg till översiktsplan, Landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2014-08-25, Yttrande över tematiskt tillägg till översiktsplan - Landsbygdsutveckling i strandnära läge - Lidköpings kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Lidköpings kommun
Planeringschef Kristofer Svensson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur
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KS 2014/289

Revidering av färdtjänstreglementet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att kompletteras med en ekonomisk
konsekvensbeskrivning samt ett förtydligande/beskrivning av taxekonstruktionen för ”Resa
i annan kommun” avseende egenavgifterna för Mariestads och Tidaholms kommuner.
Bakgrund

Informationen om och utförandet av färdtjänsten i Skaraborg följer inte beslutat reglemente. Reglementet behöver revideras i de delar som avser bestämmelser för nattrafiken.
Färdtjänsthandläggargruppen lämnade till Kollektivtrafikrådet Skaraborg, som har att hantera frågor som rör det gemensamma färdtjänstreglementet, ett förslag till lösning gällande
under vilka tider färdtjänsten ska vara tillgänglig. Detta stämde även överens med Västtrafiks systemtekniska lösningar. Förslaget innebar att tiden för vilken färdtjänstresor tillåts
skulle ändras till 05.00-02.00 alla dagar samt för regionfärdtjänstresor till 05.00-23.00 alla
dagar. Rådets beslut blev att överlämna förslaget till styrelsen i Skaraborgs Kommunalförbund med tillägget att tiden för både färdtjänstresor och regionfärdtjänstresor skall vara
05.00-02.00 alla dagar.
Färdtjänsthandläggargruppen har även lämnat förslag till gemensamma bestämmelser för
färdtjänstresa i annan kommun, det vill säga då en färdtjänstberättigad person har behov av
att resa inom en kommun som ligger utanför det definierade färdtjänstområdet. Förslaget
innebär att den färdtjänstberättigade som reser i annan kommun får beställa en taxiresa hos
valfritt taxibolag och i efterhand, mot uppvisande av kvitto, bli ersatt med 70 procent av
taxameterbeloppet. Gemensamma bestämmelser för resa i annan kommun är ett av flera
prioriterade fokusområden i det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst
och riksfärdtjänst i Skaraborg. Kollektivtrafikrådet Skaraborg hade inget att erinra mot den
del av förslaget som gällde gemensamma bestämmelser för resa i annan kommun.
Skaraborgs kommunalförbund behandlade förslaget till reviderat färdtjänstreglemente 201404-25 samt 2014-06-13. En rekommendation har nu skickats till samtliga kommuner i Skaraborg om att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet.
Beslutet gällande färdtjänstens tillgänglighet bedöms sannolikt medföra en utökad
kostnad för kommunen men den ökade kostnaden är svår att uppskatta.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet önskar man få underlaget kompletterat med
en ekonomisk konsekvensbeskrivning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-15

Sida 24

Kommunstyrelsen
Ks § 186 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kompletteras med en ekonomisk konsekvensbeskrivning. Dalvik yrkar vidare att taxekonstruktionen för ”Resa i annan kommun” ska förtydligas/beskrivas avseende egenavgifterna för Mariestads och Tidaholms kommuner.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2014-08-18, Beslut om rekommendation om ändring i färdtjänstreglementet.
Protokollsutdrag, Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund, 2014-06-13, § 49, Beslut om
rekommendation om ändring i färdtjänstreglementet.
Beslut om rekommendation av ändring av färdtjänstreglementet, förslag från Delregionala
kollektivtrafikrådet 2014-06-13 inklusive bilagor.
Förslag till reviderat Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde att gälla från och med 2014-12-01
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 187

KS 2013/232

Samarbetsavtal om turismsamarbete
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet om turismsamarbete mellan Mariestads,
Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner.
Den årliga kostnaden om 110 tkr ska arbetas in i budgeten för ansvar 1051(näringsliv och
turism).
Bakgrund

Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner samarbetar sedan flera år för
att utveckla turismnäringen i området. Syftet med samarbetet är att stärka och utveckla områdets attraktions- och konkurrenskraft samt utveckla området till en av landets främsta destinationer.
Parterna samarbetar med inriktningen att ge bästa förutsättningar för tillväxt i befintligt näringsliv samt att bidra till att nya entreprenörer etablerar sig. Genom att skapa fler exportmogna resmål och anläggningar i området stärker vi vårt områdes position som destination
och bidrar till att Skaraborgs andra besöksmål kan växa.
Respektive kommun finansierar verksamheten med 110 tkr/år. Dessa medel ska primärt
täcka kostnaderna för affärs- och produktutvecklaren som arbetar halvtid. Mariestads
kommun har tidigare finansierat sin del via kommunstyrelsens medel till förfogande. Turistchef Lotta Samuelsson föreslår att kostnaden även fortsättningsvis finansieras på detta sätt.
Det upprättade samarbetsavtalet gäller under fyra år från och med 2015-01-01 till och med
2018-12-31 med en ömsesidig uppsägning av 1 år.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut vilket är detsamma som
kommunstyrelsens beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Tommy Sandberg samt styrgruppens ordförande Kjell
Sjölund 2014-06-23, Förslag till samarbetsavtal om turismsamarbete.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 187
______________________________________________________

Förslag till Samverkansavtal om turismsamarbete mellan Mariestad, Töreboda, Gullspång
och Karlsborgs kommuner.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Töreboda kommun Tommy Sandberg
Turistchef Lotta Samuelsson
Gullspångs kommun
Karlsborgs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 188

KS 2014/218

Gemensamt Fiskeområde för Vänern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Mariestads kommun är positivt inställt till bildandet av fiskeområde Vänern för att utveckla och förbättra fisket i Vänern.
2. Mariestads kommun önskar invänta resultatet av det pågående strategiarbetet med tydliga insatsområden och de ekonomiska villkoren innan besked om slutgiltigt deltagande
i projektet.
Bakgrund

Arbetet pågår för att bilda ett fiskeområde för Vänern. Sammanfattat är ett fiskeområde ett
geografiskt område inom vilket det finns möjligheter att bedriva olika typer av utveckling
för att stärka fiskenäringen m.m. med EU:s Fiskefond.
Mariestads kommun har tidigare meddelat att man principiellt är positivt till att fortsätta
ingå i ett Fiskeområde i Vänern. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte i maj fick man
även en muntlig redogörelse av Ove Ringsby, projektledare för Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle/Vänersamarbetet.
Fiskeområde Vänern önskar ett ställningstagande från Mariestad kommun senast den 21
september beträffande deltagande i projektet samt ett årligt anslag på max 109 704 kronor/år för programperioden 2015-2020. Under hösten kommer en strategi att arbetas fram
för Vänerfisket som beskriver viktiga insatsområden samt ekonomiska villkor i projektet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut som är detsamma som
kommunstyrelsens beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

E-post från projektledare Ove Ringsby, Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle/
Vänersamarbetet 2014-05-05, Fiskeområde Vänern.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt näringslivschef Mats Widhage 2014-08-27, Gemensamt fiskeområde för Vänern.
______________________________________________________

Expedieras till:
Projektledare Ove Ringsby, Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle/ Vänersamarbetet
Planeringschef Kristofer Svensson
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 189

KS 2014/270

Kvartersnamn för exploateringsområdet Sjölyckan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till kvartersnamn för exploateringsområdet Sjölyckan.
Bakgrund

Kulturnämnden har att besluta om nya gatunamn och kommunstyrelsen har att besluta om
nya kvartersnamn. Kommunstyrelsens beslut om nya kvartersnamn sker vanligtvis i samband
med att detaljplanen fastställs. Detta har dock inte skett för exploateringsområdet Sjölyckan.
Kart- och mätavdelningen har därför upprättat förslag till kvartersnamn i Sjölyckan.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av Göran Persson, kart- och mätavdelningen, Kartersnamn Sjölyckan.
Förslag till kvartersnamn i Sjölyckan.
______________________________________________________

Expedieras till
Göran Persson, Kart- och mätavdelningen
Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 190

KS 2014/223

Medborgarförslag om att höja vattennivån i Tidan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att höja vattennivån i Tidan mellan
Kvarnen/Gärdesbron och Marieholmsbron.
Beslutet sker med hänvisning till att reglering av vattennivån kan riskera nuvarande vattenkraft
vid Stadskvarnen och Katrinefors bruk genom minskad fallhöjd med produktionsbortfall som
följd, samtidigt som en reglering riskerar att hota värdefull natur och arter. Att höja Tidan
skulle även innebära kraftig risk för isansamling i samband med vårfloden. Utöver detta är det
en mycket omfattande och resurskrävande process att söka de tillstånd som krävs.
Bakgrund

Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att vattennivån i Tidan ska höjas något för att enligt honom ge en mer estetiskt tilltalande bild av området. Då vattenståndet är lågt växer det vassruggar i åfåran och man ser skräp på botten.
Medborgarförslaget har beretts av utvecklingsenheten och miljö- och byggnadsförvaltningen.
Att höja vattennivån innebär att någon slags fördämning eller förträngning måste anläggas.
Detta är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet Miljöbalken och en sådan
vattenverksamhet får bedrivas endast om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt
överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den.
Ån Tidan mellan sjön Östen och mynningen i Vänern är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vattendrag med hänsyn till naturvärden, fiske och kulturmiljö. Särskilt sträckan genom Mariestads tätort hyser mycket höga naturvärden i form av lekområden för uppvandrande fisk såsom asp och Tidanöring i forssträckorna och s.k. svämlövskog i området vid
Stadskvarnen. Att göra ingrepp i form av fördämningar, röjningar, muddringar m.m. i denna
miljö, särskilt öster om Gärdesbron (Badhusbron) bedöms innebära risk för stor skada på
dessa naturvärden. Bedömningen är även att det sannolikt inte är troligt att tillstånd för sådana åtgärder kan erhållas.
En reglering av vattennivån riskerar även att påverka vattenkraften vid Stadskvarnen och
Katrinefors bruk genom minskad fallhöjd med produktionsbortfall som följd. I den tätbebyggda miljön finns även sakägare att ta hänsyn till. Således bedöms en tillståndsprocess
kräva omfattande projektering, utredningar om skador m.m. och därmed betydande kostnader. Därtill kommer kostnader för själva anläggandet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 190 (forts.)
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Behandling på kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag från Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad om att vattennivån i Tidan ska höjas något för att enligt honom ge en mer estetiskt tilltalande bild av området.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt miljöinspektör Håkan Magnusson 2014-08-19, Medborgarförslag om att höja vattennivån i Tidan.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mikael Rönnlund)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(miljöinspektör Håkan Magnusson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 191

KS 2014/221

Medborgarförslag om uppröjning längs Tidan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
uppröjning längs Tidans mynning.
Kommunfullmäktige anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
Bakgrund

Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att uppröjningen längs Tidan fortsätter även öster om badhusbron samt på norra sidan av ån. Medborgarförslaget har överlämnats till verksamhet teknik för beredning.
Den trädavverkning som år 2013 genomfördes längs Tidans södra strand vid Gärdesparken
blev mycket omdiskuterad och resulterade i att verksamhet teknik fick betala vite för åtgärden. Länsstyrelsen har klassat området längs Tidan som skyddsvärt vilket innebär att vegetationen ska bevaras i nuvarande skick. Under våren har samråd skett med Länsstyrelsen för
att möjliggöra varsam urgallring på norra sidan Tidan nedanför Trädgårdsskolan. Utförande
av denna åtgärd beräknas ske under hösten.
Att genomföra det som motionsställaren efterfrågar är mot bakgrund av ovanstående inte
realistiskt att genomföra. Tekniska chefen och gatuchefen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag från Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad i vilket han föreslår att
uppröjningen längs Tidan fortsätter även öster om badhusbron samt på norra sidan av ån.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2014-08-07, Svar på remiss gällande uppröjning längs Tidan.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mikael Rönnlund)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 192

KS 2014/91

Medborgarförslag om att bygga små bostadsrätter på fastigheten
Eken 2 (Ekens skola) m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att bebygga fastigheten Eken
2 med små bostäder samt att riva f.d. Mariaskolan för att ge plats för byggnation av bostadsrätter.
Gällande detaljplan för fastigheten Eken 2 är detaljplanerad för bostadsändamål och ska
bebyggas. Det är marknaden som avgör utformningen av lägenheterna.
Bakgrund

Yvonne Lönnquist, Telegrafgatan 7B, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att
fastigheten Eken 2 ska bebyggas och att bostäderna ska inriktas mot att vara små bostäder
(1-2 rum och kök). Lönnqvist föreslår vidare att byggnaden på fastigheten Rönnen 1, f.d.
Mariaskolan, ska rivas för att ge plats för byggnation av bostadsrätter.
Fastigheten Eken 2 (f.d. Ekens skola) är detaljplanerad för bostadsändamål och ska bebygggas. Däremot är den generella bedömningen att det i Mariestad för närvarande är marknadsmässigt svårt att etablera en bostadsrättsförening med inriktningen på mindre bostäder
i en nyproducerad byggnad. Kommunens inriktning är att nyproduktionen ska stimulera en
förflyttning på bostadsmarknaden där man i vissa skeden av livet går från mindre bostäder
till större, den s.k. flyttkedjan.
Mariaskolan har avvecklats som grundskola. Mariestads kommun har under de senaste åren
etablerat olika typer av verksamhet i lokalerna. Bland annat har kommunens arbetsmarkandsenhet flyttat dit från externt hyrda lokaler och sektor stöd och omsorg kommer under
hösten att bland annat etablera del av individ- och familjeomsorgen i byggnaderna. För att
tillmötesgå denna nya verksamhet har byggnader och lokaler renoverats och anpassats.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag från Yvonne Lönnquist, Telegrafgatan 7B, i Mariestad om att bebygga
fastigheten Eken 2 med små bostäder samt att riva f.d. Mariaskolan för att ge plats för
byggnation av bostadsrätter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 192 (forts.)
______________________________________________________

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén 2014-08-25, Medborgarförslag om att bygga små bostadsrätter på
fastigheten Eken 2 (Ekens skola) samt rivning av Mariaskolan för att skapa förutsättningar
för byggnation av bostadsrätter.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Yvonne Lönnquist)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
)Exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 193

KS 2014/259

Medborgarförslag om att kommunen ska aktualisera tidigare beslut
om barnkonventionen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ompröva beslut Kf § 5/99 och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att upprätta en ny strategi för hur huvudmannen, nämnder och sektorer ska arbeta
med barnkonventionen.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Bakgrund

Inger Sundler, Stenåldersvägen 7, i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska aktualisera, lyfta fram och påminna om tidigare beslut om barnkonventionen (KF
1999-01-18). Medborgarförslaget har överlämnats till sektor utbildning för beredning.
År 1999 antog Mariestads kommunfullmäktige en arbetsgång för hur arbetet i nämnder och
förvaltningar skulle gå till utifrån barnkonventionen. Sedan 1999 har det stiftats nya lagar
och styrdokument som på ett tydligare sätt följer intentionerna i barnkonventionen. För
barn- och utbildningsnämndens del har exempelvis både ny Skollag (2011) och nya läroplaner (2011, 2012) tillkommit som förstärker barnets rätt, Detta gör att flertalet av barnkonventionens artiklar numera ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet.
Riksdagen beslutade 2010-12-01 om en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter.
I denna strategi, som består av totalt nio punkter fastslås bl.a. att:
-

All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen.
Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och
omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.
Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom
samverkan.

Denna strategi ersatte den strategi för att förverkliga FNs konvention om barnets rättigheter
som gällt i Sverige sedan 1999. I den nya strategin från 2010 betonas att det krävs tydlig
styrning på alla nivåer i samhället för att säkerställa att barnets rättigheter genomsyrar arbets- och beslutsprocesser.
Barnombudsmannen har sedan 2001 tagit fram en modell och ett verktyg för att omsätta
barnkonventionen i handling och för att synliggöra barnets bästa. Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan samtliga lokala beslutsfattare arbeta systematiskt och vara försäkrade om att
ett barnperspektiv finns med i besluten. I Skolverkets nya råd för förskolan (2013) lyfts barnkonsekvensanalyser fram som något som bör göras innan beslut som rör förskolan fattas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Mycket har förändrats och utvecklats efter kommunfullmäktiges beslut 1999. Staten har
bl.a. beslutat om en ny nationell strategi. Nya lagar, förordningar och styrdokument, som
reglerar detta arbete har tillkommit. Men hänsyn till detta är det av vikt att Mariestads
kommun omprövar beslutet från 1999 och tar fram en ny strategi för hur huvudmannen,
nämnder och sektorer ska arbeta med barnkonventionen.
Chefen för sektor utbildning föreslår att kommunfullmäktige att omprövar beslutet från
1999 (Kf § 5, 1999-01-18) och ta fram en ny strategi för hur huvudmannen, nämnder och
sektorer ska arbeta med barnkonventionen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag från Inger Sundler, Stenåldersvägen 7 om att kommunen ska aktualisera,
lyfta fram och påminna om tidigare beslut om barnkonventionen.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg 2014-08-22, Remiss om
medborgarförslag om att kommunen ska aktualisera tidigare beslut om barnkonventionen.
Regeringskansliet, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Inger Sundler)
(Katarina Lindberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2014/145

Medborgarförslag om förläggning av grundlärarutbildning till
Högskolan i Skövde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Mot bakgrund av de åtgärder som Mariestads kommun och kommunerna i Skaraborg har
vidtagit, det arbete som pågår samt den verksamhet som planeras avseende grundlärarutbildningar i Skaraborg, anser kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
Bakgrund

Cristina och Lennart Högstedt, Åsagatan 12, i Mariestad, har i ett medborgarförslag 201403-24 föreslagit att Mariestads kommunstyrelse och barn- och utbildningsnämnd ska verka
för att högskolan i Skövde startar utbildning till grundskollärare.
Högskolan i Skövde miste sin examinationsrätt för lärare höstterminen 2011. Anledningen
var bl.a. att Högskolan i Skövde inte bedrev egen forskning i tillräcklig utsträckning samt att
högskolan inte hade tillräckligt många professorer/doktorander knutna till sig. Högskolan i
Skövde har idag endast lärarutbildning till yrkeslärare.
Flera utbildningsorter för lärarutbildningar finns i närheten, exempelvis Karlstad, Göteborg,
Jönköping, Trollhättan och Örebro. Dock skulle det vara ett värde i att det fanns en högskola med pedagogisk inriktning inom samverkansområdet Kommunalförbundet Skaraborg.
I samverkansområdet Kommunalförbundet Skaraborg ingår totalt 15 kommuner. När
kommuner går samman och gemensamt driver frågor ger det större kraft än om en enskild
kommun gör det på egen hand. Skaraborgs kommunalförbund gjorde innan och i samband
med att Högskolan i Skövde miste sin examinationsrätt stora insatser för att uttrycka önskemål och behov av en pedagogisk utbildning på högskole-/universitetsnivå inom området.
Flera skrivelser författades och möten hölls där både utsedda utbildningschefer och kommunchefer deltog. Dessa insatser blev dock resultatlösa.
Idag har flera universitet och högskolor, med dokumenterat hög kvalitet utbildningarna, utlokaliserat lärarutbildningar till orter i Skaraborg. Exempelvis utlokaliserar Karlstads universitet redan utbildningar till Falköping och Lidköping.
För Mariestads del kommer följande utbildningar sannolikt att kunna erbjudas med start det
närmaste året/åren:
-

Förskollärarprogrammet startar vårterminen 2015 med sista ansökningsdag den 15 oktober 2014 via Lärcentrum Dacapo Mariestad.

-

Grundlärarprogrammet f-3, startar med stor sannolikhet höstterminen 2015 via Lärcentrum Dacapo Mariestad. Beslut om detta tas hösten 2014.

-

Grundlärarprogrammet 4-6, startar med stor sannolikhet höstterminen 2016 via Lärcentrum Dacapo Mariestad.
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Mariestads kommun planerar lärarutbildningar i samarbete med Lärcenter Falköping och
Campus Lidköping genom att orterna startar ett program var tredje år i cirkulation. Då bristen på lärare kommer att bli stor inom Kommunalförbundet Skaraborgs område och antalet
sökande är förhållandevis många i vår region, kan det komma att bli aktuellt med dubbla
starter.
Utöver ovan nämnda program har Mariestads kommun nyligen inlett samtal med Göteborgs universitet för att starta speciallärarprogrammet.
Genom den kvalitet som ges på de utlokaliserade utbildningarna kan vi säkerställa personalförsörjningen inom flera viktiga pedagogiska områden för framtiden. Därmed finns inte heller samma behov av pedagogiska inriktningar vid Högskolan i Skövde i samma omfattning
som tidigare. Vidare är det av vikt att poängtera att högskolor och universitet är ett statligt
ansvar och inte en kommunal angelägenhet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag från Cristina och Lennart Högstedt om att Mariestads kommunstyrelse
och barn- och utbildningsnämnd ska verka för att högskolan i Skövde startar utbildning till
grundskollärare.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg samt chefen för sektor ledning Maria Vaziri 2014-08-20, Medborgarförslag om förläggning av grundlärarutbildning till Högskolan i Skövde KS 2014/145.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Cristina och Lennart Högstedt)
(Chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)
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Yttrande över Länsstyrelsens förslag till nya miljömål för
Västra Götaland
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över förslaget till nya miljömål för Västra Götaland
enligt upprättat förslag.
Bakgrund

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har remitterat ett förslag på regionala miljömål för
Västra Götaland. Länsstyrelsen vill främst att kommunerna tittar på förslagen på tilläggsmålen. Granskningen bör omfatta följande:
-

Är målen relevanta och bra formulerade?

-

Saknas något mål som är viktigt att ha med?

-

Finns invändningar mot något mål?

-

Kan något av målen strykas?

Länsstyrelsen mottar även övriga synpunkter på de regionala tilläggsmålen och på övriga
delar av måldokumentet.
Kommunledningskontoret har i samverkan med miljö- och byggnadsförvaltningen, energioch klimatrådgivningen, VA-enheten samt avfallsenheten upprättat ett förslag på yttrande.
Generellt är det viktigt att ansvaret för att målen uppfylls definieras på mer lokal nivå. Respektive kommun måste mer konkret veta sitt uppdrag inom respektive tilläggsmål. Det är
viktigt att alla kommuner aktivt deltar i arbetet och känner ett gemensamt ansvar för att
uppfylla målen.
Det är viktigt att ansvaret för att arbetet inom ramen för de regionala målen verkligen tydliggörs och att det sker en årlig uppföljning. Ansvaret för uppföljningen bör självklart ligga
hos Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregion i samverkan. Det är också
nödvändigt att kommunerna enkelt ska kunna få tillgång till uppföljningsdata på kommunal
nivå. I de fall som data finns på kommunnivå måste dessa hållas tillgängliga. Frekvenserna
för uppföljningen får inte bli för låg så att datum för när målet ska vara uppfyllt riskerar att
sammanfalla med första uppföljningen.
Det är bra om det finns en beskrivning av vilka aktörer som de regionala miljömålen riktar
sig mot och vad dessa ska förväntas uträtta. Vidare är det viktigt att det finns en avsiktsförklaring som varje aktör (kommun, företag, organisation etc.) ska formulera.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur
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Behandling på kommunstyrelsen

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

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2014-06-17, Förslag till nya miljömål för Västra Götalands län.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt miljöstrateg Nina Lidholm 2014-08-25, Remiss från Länsstyrelsen om nya regionala miljömål för Västra Götaland.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län, inklusive yttrandet
Chefen för sektor ledning Maria Vaziri
Miljöstrateg Nina Lidholm
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Granskning av utbetalda ersättningar till förtroendevalda
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upphandla kommunens auktoriserade
revisor för att genomföra en granskning av utbetalda ersättningar för förlorad arbetsförtjänst till den berörda förtroendevalde.
Uppdraget till revisorn ska även innefatta en granskning av kommunens regelverk avseende
arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt ett förslag på anpassningar till olika anställningsformer.
Beslutet gäller under förutsättningen att kommunens lekmannarevisorer godkänner uppdraget.
Sture Pettersson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-06-11 kommunchefen i uppdrag att granska om
utbetalningen av förlorad arbetsförtjänst till kommunstyrelsens ledamöter följer gällande
regelverk.
Controller Håcan Lundqvist återrapporterade uppdraget på arbetsutskottets sammanträde
2014-06-25. Granskningen konstaterade att styrdokumentet ”Arvoden och traktamenten till
förtroendevalda i Mariestad” med tillhörande blanketter bör uppdateras och i vissa avseenden förtydligas. Det uppdagades även att en av de granskade förtroendevalda angivit felaktig
grund i sin ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Lönekontoret har brustit i sin
kontroll och registrerat in det felaktiga underlaget i lönesystemet och har därmed också
medverkat till att felaktiga utbetalningar till den förtroendevalde har skett.
Granskningen kontrollerade även om de förtroendevalda med inkomst som av tjänst som
grund för sin ansökan verkligen hade ett reellt inkomstbortfall för den tid man sökt ersättning för. Marginella avvikelser kunde konstateras mellan den tid man förlorat lön för och
den tid man sökt ersättning för. Arbetsutskottet beslutade vid mötet 2014-06-25 att:
-

Ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen för att bedöma om ledamot av kommunstyrelsen ska återbetala ersättning för förlorad arbetsförtjänst med anledning av de felaktigheter som uppmärksammats.

-

Berörda förtroendevalda ska komplettera de bristfälliga uppgifter som har lämnats till
lönekontoret.

Arbetsutskottet gav även kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder för att kvalitetssäkra
hanteringen av utbetalningar av förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda. Detta innefattar
bl.a. revidering av gällande styrdokument och blanketter.
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Ärendet behandlades även vid arbetsutskottets sammanträde 2014-08-13. Arbetsutskottet
lämnade följande förslag till beslut i kommunstyrelsen:
-

Den berörda förtroendevalda ska lämna in årsinkomst för år 2013. Detta för att kunna
godkänna tidigare ersättningar som har betalats ut sedan 2013-06-01. Återbetalning av
ersättning för förlorad arbetsförtjänst som har utbetalats kan annars bli aktuellt.

-

Den berörda förtroendevalda ska lämna in ett intyg där det framgår att lön har betalats
ut från företaget till den förtroendevalde. Detta ska framgå av bokföring/redovisning.
Det ska kunna göras eftersom lön och arbetsgivaravgifter regelbundet skall redovisas av
företaget till Skatteverket.

Kommunchefens uppdrag är härmed avslutat.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2014-08-18 och beslutade då att notera informationen.
Chefen för lönekontoret inkom 2014-09-02 med en skrivelse i vilken han konstarerar att de
underlag för förlorad arbetsförtjänst som den förtroendevalde lämnat in till lönekontoret
för år 2014 uppfyller de krav som ställs enligt regelverket.
Chefen för lönekontoret konstaterar vidare att de underlag som den förtroendevalde lämnat
in för år 2013 inte styrker en inkomstförlust. Vidare framhåller lönechefen att otydligheter i
tolkningen av regelverket och granskningen av underlagen innebär att den förtroendevalde
agerat i god tro varför det inte kan ställas krav på återbetalning av utbetalad ersättning för
förlorad arbetsinkomst för år 2013.
Arbetsutskottets förslag

1. Arbetsutskottet beslutar att den berörda förtroendevalda ska lämna in årsinkomst
för år 2013. Detta för att kunna godkänna tidigare ersättningar som har betalats ut
sedan 2013-06-01. Återbetalning av ersättning för förlorad arbetsförtjänst som har
utbetalats kan annars bli aktuellt.
2. Arbetsuskottet beslutar vidare att den berörda förtroendevalda ska lämna in ett intyg
där det framgår att lön har betalats ut från företaget till den förtroendevalde. Detta
ska framgå av bokföring/redovisning. Det ska kunna göras eftersom lön och arbetsgivaravgifter regelbundet ska redovisas av företaget till Skatteverket.
3. De begärda underlagen ska presenteras på kommunstyrelsen 2014-09-15.
Behandling på kommunstyrelsen

Rune Skogsberg (C) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upphandla
kommunens auktoriserade revisor för att genomföra en granskning av utbetalda ersättningar
för förlorad arbetsförtjänst till den berörda förtroendevalde. Uppdraget till revisorn ska
även innefatta en granskning av kommunens regelverk avseende arvoden och ersättningar
till förtroendevalda samt ett förslag på anpassningar till olika anställningsformer. Beslutet
gäller under förutsättningen att kommunens lekmannarevisorer godkänner uppdraget.
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Therése Weckström (S), Marianne Kjellquist (S), Janne Jansson (S) och Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunstyrelsen ska notera informationen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under propopsition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Skogsbergs (C) förslag.
Omröstning begärs och genomförs enlighet med följande av kommunstyrelsens godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt Rune
Skogsbergs förslag röstar JA. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt
Therése Weckströms (S) m.fl. förslag röstar NEJ.
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat
enligt Skogsbergs (C) förslag till beslut.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Underlag för beslut

Skrivelse av lönechef Arvo Niiholm 2014-01-09, Lönekontorets svar angående förlorad arbetsinkomst.
Skrivelse från controller Håcan Lundqvist och Lars Arvidsson 2014-08-07, Granskning av
utbetalningar för förlorad arbetsförtjänst.
Skrivelse från lönechef Arvo Niiholm 2014-08-12.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunrevisionen
Controller Håcan Lundqvist
Kommunchef Lars Arvidsson
Lönechef Arvo Niiholm
Administrativ chef Ola Blomberg
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 13 augusti 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 25 augusti 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från den 26 augusti 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus AB

Protokoll från den 26 augusti 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

VänerEnergi AB

Protokoll från den 10 juni 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________
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Omröstning § 196

Namn och parti

Ja

Johan Abrahamsson (M)

x

Christer Dalvik (MAP)

x

Nej

Marianne Kjellquist (S)

x

Ida Ekeroth (S)

x

Janne Jansson (S)

x

Therése Weckström (S)

x

Per Rosengren (V)

x

Ing-Britt Andersson (M)

x
x

Bengt Erik Askerlund (MP)
Jan Hallström (FP)

x

Rune Skogsberg (C)

x

Björn Fagerlund (M)

x

Sven-Inge Eriksson (KD)

x

Summa

7

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6

Avstår

Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-09-15

Anslagsdatum

2014-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-10-10

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

