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Kommunstyrelsen
Ks § 205

Fastställande av dagordningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendet ”Förstudie av eventuell samordning av
verksamheter i Mariaskolan” som ett extra ärende vid dagens sammanträde (§ 223).
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) frågar om kommunstyrelsen kan behandla ärendet
”Förstudie av eventuell samordning av verksamheter i Mariaskolan” som ett extra ärende
vid dagens sammanträde.
Då ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott tidigare samma dag var samtliga ledamöter överens om att föreslå kommunstyrelsen att behandla ärendet som ett extra
ärende vid dagens sammanträde. Orsaken till den påskyndade beslutsgången är att verksamheten väntar på ett beslut från kommunfullmäktige innan en flytt kan genomföras. Alternativet till att lyfta ärende vid dagens sammanträde är att kommunstyrelsen beslutar om ett
extra sammanträde innan kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december.
Åsa Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen inte ska behandla ärendet vid dagens sammanträde med anledning av att nämndens ledamöter inte haft möjlighet att ta del av underlagen
i ärendet inför sammanträdet.
Christer Dalvik (MAP) yrkar att kommunstyrelsen ska behandla ärendet som ett extra ärende vid dagens sammanträde.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendet som ett extra ärende vid dagens sammanträde.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 2

Kommunstyrelsen
Ks § 206

KS 2012/0334

Rapport från KommunForskning i Västsverige (KFI) Finansiell profil för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

KommunForskning i Västsverige (KFI) sammanställer årligen en rapport som ger en översiktlig bild av den finansiella utvecklingen och ställningen för samtliga kommuner i länet.
Rapporten är ett komplement till den traditionella analys som återfinns i årsredovisningen
och innehåller en finansiell profil för Mariestads kommun baserad på boksluten 2009-2011.
Rapporten visar bland annat att Mariestads kommun har en försvagad resultatnivå under
perioden. Kommunens resultat år 2011 låg på en sådan nivå att det inte kan anses uppfylla
grundläggande krav på god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv.
Underlag för beslut

KommunForskning i Västsverige, Finansiell profil, Mariestads kommun 2009-2011.
______________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
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KS 2012/0132

Prognos 4 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 4 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter
till handlingarna.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 4 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Prognos 4 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Jonas Eriksson
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KS 2012/0132

Prognos 4 år 2012 för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 4 år 2012 för Mariestads kommun till handlingarna.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 4 år 2012 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott vid efterföljande sammanträde.
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 4 år 2012 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Jonas Eriksson
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KS 2011/0231

Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-26 om följande mål för nämndens verksamhet år
2012:
-

Antalet registrerade arbetslösa ungdomar ska minska med 50 procent, jämfört med år
2011, genom offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

-

Dacapos högskoleplattform ska starta.
Med detta avses att en verksamhetsledare ska vara anställd efter genomfört utredningsarbete.

-

Delar av stamnät för bredband på landsbygden ska vara i drift.

-

Färdigställd plan för upprustning av Kinnekullebanan.
Detta förutsätter att en arbetsgrupp etableras med Västra Götalandsregionen, Trafikverket samt berörda kommuner.

-

Attraktivt och sjönära boende i centralorten och på landsbygden.
Det innebär för år 2012 att Nolskogen etapp 1 är färdig för försäljning av villatomter.

Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri har sammanställt en uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 4.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet noterade informationen och överlämnade uppföljningen till kommunstyrelsen.
Underlag för beslut

Uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 4.
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschefen kommunledningskontoret Maria Vaziri
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Riktlinjer för Mariestads kommuns sociala investeringsfond
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till riktlinjer för Mariestads kommuns sociala investeringsfond.
Investeringsfonden ska förvaltas av kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18 att avsätta 1 200 tkr i budget år 2013 för socioekonomiska insatser. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förutsättningarna för att skapa ett särskilt konto med avsättning för socioekonomiska insatser.
Syftet med den sociala investeringsfonden är att, genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga, bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Avsikten är även att pröva nya metoder och arbetssätt som leder till önskvärda
och dokumenterade effekter för att sänka kostnader i framtiden.
Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till riktlinjer för Mariestads kommuns
sociala investeringsfond.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Förslag till Riktlinjer för Mariestads kommun, satsning på sociala investeringar genom en
”social investeringsfond”. Sammanställt av folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson samt ekonomichef Maria Vaziri 2012-10-17.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Förvaltningschef Maria Vaziri)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)
(Redovisningsansvarig Lars Bergquist)
(Ekonom Jonas Eriksson)
Justerandes signatur
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KS 2012/0139

Motion om allmänna cykelpumpar inom biosfärsområdet
Vänerskärgården med Kinnekulle
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Bakgrund

Åsa Olsson (V) har i en motion föreslagit att Mariestads, Götene och Lidköpings kommuner ska samverka för att placera ut cykelpumpar för allmänheten på strategiska platser inom
biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Olsson har vidare föreslagit att biosfärkontoret, tillsammans med kommunerna, ska undersöka hur och var det kan vara lämpligt
att placera ut cykelpumpar samt ge förslag på hur detta kan finansieras. Motionen har beretts av utvecklingsenheten.
Kommunledningskontoret konstaterar att det utmed cykelleden inom biosfärsområdet finns
flera butiker med cykelverkstad och möjlighet att pumpa cykeln. Kommunledningskontoret
bedömer vidare att behovet för ytterligare stationer för pumpning inte är överhängande då
cykelresenärerna antingen cyklar i sin närmiljö då de bor utefter leden alternativt att de är på
cykelsemester eller liknande. I båda fallen bör cyklisterna kunna hantera behov av pumpning och enklare lagning genom att nyttja egen utrustning.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP), Björn Fagerlund (M) samt Åsa Olsson (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Motion av Åsa Olsson (V) om allmänna cykelpumpar inom biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-10-22, Motion om cykelpumpar inom biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Åsa Olsson, Planeringschef Kristofer Svensson)
Justerandes signatur
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KS 2011/0101

Motion om hållbar utveckling och tillväxt ur ett miljö- och hälsoperspektiv
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 får ämnen av olika slag inte tas upp i samma
motion. Då motionären inte längre är ledamot i kommunfullmäktige kan motionen inte heller förtydligas. Kommunfullmäktige beslutar därför att avslå motionen.
Bakgrund

Dan Freij (KD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska bevara och utveckla
den offentliga servicen på landsbygden, öka sin ekokonsumtion, stå för en positiv marknadsföring av landsbygden samt ta tillvara och utveckla de unika naturresurserna. Motionen
har beretts av utvecklingsenheten.
Planeringschefen framhåller att frågan om att bevara och utveckla den offentliga servicen på
landsbygden hanteras inom ramen för pågående arbete med att ta fram förslag på en landsbygdstrategi. Frågan om att stå för en positiv marknadsföring av landsbygden hanteras inom
ramen för turism- och besöknäringsarbetet, riktade exploaterings- och utvecklingsprojekt
samt de kommungemensamma informations- och marknadsföringsarbetet
Avseende förslaget att öka kommunens inköp av ekologiska livsmedel konstateras att Mariestads kommun saknar relevanta målformuleringar och regler. Kostverksamheten deltar
dock i ett framgångsrikt projekt som syftar till att skapa förutsättningar för en ökad andel av
inköp av ekologiska livsmedel och närproducerade livsmedel. Planeringschefen konstaterar
att en tydlig politisk viljeinriktning inom detta område skulle underlätta det fortsatta arbetet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Motion av Dan Freij (KD) om hållbar utveckling och tillväxt av Mariestad ur ett miljö- och
hälsoperspektiv.
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Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt kostchef Ann-Christine Gustavsson 2012-10-23, Motion om hållbar utveckling och tillväxt av Mariestad ur ett miljöoch hälsoperspektiv.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Dan Freij)
( Planeringschef Kristofer Svensson)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 10

Kommunstyrelsen
Ks § 213

KS2012/0312

Yttrande över förslag till Landsbygdsutveckling i strandnära läge,
tematiskt tillägg till översiktsplanen i Töreboda kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun har inget att erinra mot föreslaget till Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tematiskt tillägg till översiktsplanen i Töreboda kommun
Bakgrund

Töreboda kommun har utarbetat ett förslag till Landsbygdsutveckling i strandnära läge. Avsikten är att handlingen ska bli ett tematiskt tillägg till översiktsplanen i Töreboda kommun.
Ett av de vattenområden där LIS-områden föreslås ligger i närheten av Mariestads kommun
vid Ymsen. Kommunledningskontoret berömmer att de föreslagna områdena inte kommer
att påverka Mariestads kommun negativt om de antas och exploateras enligt LIS-planens
intentioner.
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

Töreboda kommun, Landsbygdsutveckling i strandnära läge, samrådshandling september
2012, 17 oktober 2012, inklusive missivskrivelse.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-10-24, Yttrande - Förslag till
Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tematiskt tillägg till översiktsplanen i Töreboda
kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Töreboda kommun
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2012/0326

Riktlinjer för prövning av etablering av större vindkraftsparker
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande riktlinjer vid etablering av större vindkraftsanläggningar:
1. Vid de tillfällen som en planerad etablering av vindkraft påverkar ett utpekat område
för Landsbygdsutveckling i strandnära läge prioriteras landbygdsutvecklingen före
vindkraftsetableringen.
2. Inom de utvecklingsområden som pekats ut i det tematiska tillägget till översiktsplanen
gällande Landsbygdsutveckling i strandnära läge ska ljudpåverkan från näraliggande
vindkraftverk inte överstiga 35 db(A).
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera gällande Vindbruksplan för att hantera problematiken med konkurrerande intressen i stort. Detta bör ske i
samband med revidering av den kommunomfattande översiktsplanen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2010-06-21 en Vindbruksplan. Denna plan är ett s.k. tematiskt
tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen och uttrycker kommunens vilja för planering av större vindkraftsetableringar. Med större etablering avses sammanhållande projekt med två eller fler vindkraftsverk. Vindbruksplanen har varit ett bra underlag för marknaden i sitt planerings- och exploateringsarbete. I allt väsentligt föreslås de större projekten
inom utpekade områden. Mariestads kommun har efter det att Vindbruksplanen antagits
även tagit fram och beslutat om ytterligare ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande
översiktsplanen. Tillägget berör Landsbygdsutveckling i strandnära läge, en s.k. LIS-plan.
Under senare tid har det uppmärksammats att dessa två planer kan hamna i konflikt. Tydligast redovisas det när ett vindkraftsprojekt under planering påverkar ett utpekat utvecklingsområde inom LIS-planen. För närvarande finns två kända områden där konflikt kan
uppstå eller har uppstått.
I tillståndsprövning av större vindkraftsetableringar ska kommunen tillstyrka eller avstyrka
etableringen i sin helhet. Ofta brukar detta beskrivas som att kommunen har vetorätt. Inför
denna prövning som ska ske av kommunfullmäktige, om det inte har delegerats, sker ett
mycket omfattande utredningsarbete av exploatören. Under processen ingår även samråd
med myndigheter och med allmänhet.
För att Mariestads kommun generellt ska upplevas som en tydlig och smidig samarbetspart
i olika typer av utvecklingsarbeten och för att vindkraftsintressenterna inte ska upparbeta
onödigt stora utredningskostnader finns ett starkt behov av att kommunen så tidigt som
möjligt anger vilka planeringsförutsättningar som ska gälla. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige ska anta följande riktlinjer:
Justerandes signatur
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-

Vid de tillfällen som en planerad etablering av vindkraft påverkar ett utpekat område
för Landsbygdsutveckling i strandnära läge prioriteras landbygdsutvecklingen före
vindkraftsetableringen.

-

Inom de områden som utvecklingsområden i det tematiska tillägget till översiktsplanen
gällande Landsbygdsutveckling i strandnära läge ska näraliggande vindkraftverk ska
ljudpåverkan inom utvecklingsområdet inte överstiga 35 db(A).

Kommunledningskontoret konstaterar i övrigt att gällande Vindbruksplan behöver revideras och anpassas till gällande LIS-plan och till den teknikutveckling som skett inom vindkraftsbranschen då det gäller höjd, effekt och påverkan av större vindkraftsverk samt ny
kunskap om natur-, kultur och landskapsvärden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Rune Skogsberg (C), Björn Fagerlund (M) samt John-Gunnar Nilsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Sture Pettersson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut med motiveringen att
decibeltalen ska vara desamma oavsett var i kommunen man bor samt att underlaget ska
förtydliga vilka områden som ska vara s.k. tysta områden.
Åsa Olsson (V) tillstyrker Sture Petterssons (S) avslagsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-10-31, Riktlinjer för prövning av etablering av större vindkraftsparker.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)

Justerandes signatur
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Medborgarförslag om att bygga paviljonger på kommunens stränder
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motiveringen till beslutet är att kommunfullmäktige, mot bakgrund det pågående arbetet
med åtgärdspaketet, måste prioritera kommunens kärnverksamheter.
Bakgrund

Mandana Saadatjou har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska bygga ”paviljonger” med tak och bänkar på kommunens stränder som skydd mot regn och sol som ett
trevligt inslag i miljön. Medborgarförslaget överlämnades till tekniska förvaltningen för beredning.
Tekniska förvaltningen har sökt Saadatjou för att få en tydligare bild av hur dessa ”paviljonger” ska se ut. Tekniska förvaltningen konstaterar att vissa stränder i Mariestad redan har
väderskydd, oftast i form av enkla träkonstruktioner.
Tekniska förvaltningen framhåller att den typen av väderskydd som föreslagits skulle kunna
utgöra en variation i landskapsbilden. Det är dock en fråga om att hitta lösningar som inryms i ekonomin. Förvaltningen konstaterar att det för närvarande inte finns några pengar
för att uppföra den typen av byggnader som föreslagits.
Tekniska nämnden beslutade 2012-10-02 att överlämna förvaltningens yttrande till kommunledningskontoret som svar på remissen.
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 Mandana Saadatjou där det föreslås att kommunen ska bygga ”paviljonger” med tak och bänkar på kommunens stränder som skydd mot regn och sol som ett
trevligt inslag i miljön.
Skrivelse upprättad av tekniske chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2012-09-03, Svar på remiss gällande medborgarförslag om anordnande av ”paviljonger”
längs stränder.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 14

Kommunstyrelsen
Ks § 215 (forts.)

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-10-02 § 153, Svar på remiss angående medborgarförslag om anordnande av ”paviljonger” längs stränder i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mandana Saadatjou)
(Tekniske chefen Åke Lindström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 216

KS 2012/0192

Medborgarförslag om att förbjuda genomfartstrafik i Gamla stan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Frågan om att förbjuda genomfartstrafik och begränsa maxvikten för lastbilstransporter i
Gamla stan kommer att behandlas i samband med den trafikstrategi för tätorten som kommer att upprättas under år 2013.
Bakgrund

Yvonne Lewitski har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska förbjuda genomfartstrafik i Gamla stan samt att maxvikten för lastbilstransporter ska begränsas inom stadsdelen. Medborgarförslaget överlämnades till tekniska förvaltningen för beredning.
Tekniska förvaltningen har i sitt yttrande över medborgarförslaget hänvisat till att frågan om
att förbjuda genomfartstrafik och begränsa maxvikten för lastbilstransporter i en stadsdel
inte bör behandlas separat utan ingå i en mer övergripande strategi för trafiken i tätorten.
Tekniska nämnden beslutade 2012-10-02 att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget i avvaktan på en trafikstrategi för tätorten. Detta dokument kommer att färdigställas under år 2013.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag från Yvonne Lewitski om att kommunen ska förbjuda genomfartstrafik i
Gamla stan samt att maxvikten för lastbilstransporter ska begränsas inom stadsdelen.
Skrivelse upprättad av tekniske chefen Åke Lindström samt trafikingenjör Eva Berdenius
2012-08-21, Förslag till yttrande över medborgarförslag om förbud mot trafik med motorfordon i Gamla stan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 216 (forts.)

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-10-02 § 154, Yttrande över medborgarförslag
om att förbjuda genomfart av trafik genom gamla stan samt begränsa maxvikten på lastbilstransporter inom området.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Yvonne Lewitski)
(Tekniska nämnden)
(Tekniske chefen Åke Lindström)
(Trafikingenjör Eva Berdenius)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 217

KS 2012/0310

Begäran från tekniska nämnden om ytterligare driftanslag åren
2012 och 2013 för bostadsanpassning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige medger tekniska nämnden att redovisa att underskott år 2012 om 600
tkr med anledning av ökade kostnader för bostadsanpassning.
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta ytterligare 800 tkr för bostadsanpassning år 2013.
Anslaget ska förvaltas av kommunstyrelsen
Bakgrund

Fastighetsavdelningen inom tekniska förvaltningen har ansvar för bostadsanpassning. Detta
är en prioriterad verksamhet då den både möjliggör för personer som drabbats av funktionsnedsättning att bo kvar i sin bostad och är kostnadseffektiv för kommunen, kvarboendeprincipen.
Tekniska förvaltningens bedömning och beslut om en bostadsanpassningsåtgärd utgår från
en ansökan om bostadsanpassning. Ansökan ska även innefatta ett utlåtande från arbetsterapeut om personens funktionsnedsättning. Förvaltningen bedömer ansökan utifrån gällande
regler och lämnar ett förslag till åtgärd samt beställer/utför åtgärden i de fall detta är aktuellt.
Då åtgärden utförts och kostnaden är känd skrivs ett delegationsbeslut. Då behovet inte längre
kvarstår återtas dyrare utrustning och installationer för återanvändning.
Antalet beviljade ansökningar om bostadsanpassning har ökat och en fortsatt ökning kan
förutses både vad det gäller antalet äldre och behovet av åtgärder. Tekniska förvaltningen
framhåller därför att det är viktigt att budgeten för bostadsanpassning anpassas till denna
utveckling. Ökningen av antalet ärenden 2011 beror på att spisvakt blev en bostadsanpassningsåtgärd.
Kostnaden per åtgärd är inom MTG är i genomsnitt 8 800 kr, vilket kan jämföras med genomsnittet för Sverige som är 13 000 kr. Det varierar dock mellan kommunerna, i
Gullspång har snittet varit 12 000 kr, i Mariestad 7 500 kr och i Töreboda 9 100 kr.
Tekniska nämnden beslutade 2010-10-02 att föreslå kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad och Töreboda att bevilja ytterligare driftanslag i budget 2012 och 2013 för bostadsanpassning i respektive kommun enligt följande:

Gullspång
Mariestad
Töreboda

Justerandes signatur

2012

2013

330 tkr till totalt 900 tkr
600 tkr till totalt 2 400 tkr
200 tkr till totalt 1 000 tkr

430 tkr till totalt 1 000 tkr
800 tkr till totalt 2 600 tkr
300 tkr till totalt 1 100 tkr

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 217 (forts.)

Samt att bostadsanpassningsanslagen särredovisas och att eventuella avvikelser regleras mot
kommunstyrelsen i respektive kommun.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av tekniske chefen Åke Lindström 2012-09-05, Bostadsanpassning,
driftanslag i budget 2012 och 2013 i Gullspång, Mariestad och Töreboda.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-10-02 § 144, Bostadsanpassning, driftanslag i
budget 2012 och 2013 i Gullspång, Mariestad och Töreboda.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 218

KS 2012/0332

Ekonomiskt tillskott för underhållsåtgärder inom tekniska nämndens
verksamhetsområde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta maximalt 600 tkr till tekniska nämnden för att
genomföra de föreslagna åtgärderna. Kostnaden ska belasta kommunstyrelsens buffert
för år 2013.
2. Kommunstyrelsen beslutar att åtgärderna, så långt det är möjligt, ska genomföras under
innevarande år. Samtliga åtgärder ska dock vara genomförda senast i maj år 2013.
Bakgrund

Enligt uppdrag har tekniska förvaltningen tagit fram en sammanställning av underhållsbehov
i gaturummet. Kostnaderna för att genomföra nedanstående åtgärder uppgår till 600 tkr:
-

Vassröjning i Tidan och småbåtshamnarna
Åtgärda fontänen i Stadsparken
Åtgärda nedrivet staket vid Humlet
Åtgärda ovaldellen enligt tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
Åtgärda plantering runt järnvägsstationen
Åtgärda plantering vid badhuset
Åtgärda planteringsytorna längs hamngatan

Ett genomförande av dessa åtgärder förutsätter att pengar tillskjuts i tekniska nämndens
driftbudget år 2012 samt år 2013. Arbetena bedöms vara slutförda senast i maj 2013.
Ärendet behandlades av tekniska nämnden 2012-10-30 som enligt beslutet ”tog del av informationen”.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP), Johan Abrahamsson (M), John-Gunnar Nilsson (M), Marianne
Kjellquist (S) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Åsa Olsson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 218 (forts.)
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-10-30 § 173, Information – Ansökan om medel för åtgärder i gaturummet.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2012-10-18, Ansökan om medel för åtgärder i gaturummet i Mariestad.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 219

KS 2012/0250

Beslut om antagande, enkelt planförfarande: Ändring av detaljplan
för Fräsen 10
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till ändring av detaljplan för Fräsen 10, Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-08-16 kommunledningskontoret i uppdrag att
ändra detaljplanen för del av kv Fräsen enligt enkelt planförfarande.
Syftet med planändringen är att ändra fastigheten Fräsen 10 till bostadsändamål. Ändringen
gör det även möjligt att bygga garage på fastigheten. Tidigare var fastigheten endast avsedd
som samlingslokal.
I övrigt gäller plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning från underliggande detaljplan.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt exploateringschef Erik Randén
2012-11-09, Beslut om antagande, enkelt planförfarande: Ändring av detaljplan för Fräsen
10, Mariestad, Mariestads kommun.
Ändring av detaljplan för Fräsen 10, Mariestad, Mariestads kommun, Samrådsredogörelse
upprättad av kommunledningskontoret i november 2012.
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planarkitekt Adam Johansson
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 220

KS 2011/0079

Beslut om nytt antagande: Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl.
Laxhall, Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Backebolet 1:29 m.fl., Laxhall, Mariestads
kommun.
Rune Skogsberg (C) anmäler och jäv och deltar inte i handläggning och beslut
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2012-06-18 detaljplanen för Backebolet 1:29 m.fl., Laxhall. Beslutet skulle vinna laga kraft 2012-07-20 men Länsstyrelsen valde att i sitt prövningsbeslut
pröva att upphäva planen. Därefter har diskussioner förts med Länsstyrelsen vilket har utmynnat i ett nytt planförslag som har granskas och bearbetats utifrån inkomna synpunkter.
Länsstyrelsen har i sitt yttrande bedömt att med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10
§ PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att
prövas av Länsstyrelsen om den antas
I jämförelse med det tidigare detaljplaneförslaget har passagen mellan kvartersmark, i
form av bostäder, fram till planerat bryggdäck utökats från 7 till 13 meter. Byggrätterna för
fritidshusen har utformats något mer flexibelt för att inte styra exakt placering. Exploateringsgraden är dock densamma. Inga förändringar har i övrigt skett på plankartan med
planbestämmelser eller i plan- och genomförandebeskrivningen.
Syftet med detaljplanen är bland annat att skapa förutsättningar för utvecklad parkering för
besökare, fiskare och kompletterande verksamheter till restaurangen. Vidare ska möjligheten
för övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad hamnkapacitet och fiskförädling prövas.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP), Ola Bertilsson (S), Nils Farken (MP) samt Åsa Olsson (V) tillstyrker
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 220 (forts.)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson
2012-11-12, Beslut om nytt antagande: Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. , Laxhall, Mariestads kommun.
Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. , Laxhall, Mariestads kommun, Samrådsredogörelse
upprättad i oktober 2012.
Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. , Laxhall, Mariestads kommun, Granskningsutlåtande 2.
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 24

Kommunstyrelsen
Ks § 221

KS 2012/0248

Utbyggnad av bredbandskapaciteten inom Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Mariestads kommun beslutar att revidera tidigare beviljad bidragsansökan från Västra
Götalandsregionen från 2011-04-27.
2. Mariestads kommun beslutar att medfinansiera utbyggnaden med 4 400 tkr enligt redovisad utbyggnadsplan och kostnadskalkyl under perioden 2013 till 2015. Kommunens
utbyggnadsplan och utbyggnadstakt bygger på att det finns ett lokalt engagemang från
byalagsföreningar och företag.
Totalsumman ska fördelas med årliga belopp i driftsbudgeten för 2013-2015. Beloppet
för 2013 finansieras genom KS till förfogandekontot.
3. Mariestads kommun beslutar att genomföra en upphandling av fiberbyggnation samt
drift av densamma enligt villkor och regler i förutsättningar för att erhålla bidragsstöd.
4. Mariestads kommun beslutar att Utvecklingsenheten i kommunen får i uppdrag att ta
fram förfrågningsunderlag för denna upphandling.
Bakgrund

Västra Götalandsregionen (VGR) beviljade år 2011 Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner (MTG) ca 15, 6 miljoner i stöd för utbyggnad av fiberanslutningspunkter. Stödet
avser områden som saknar, eller har bristfällig, bredbandskapacitet. Beslutet utgår från den
IT-infrastrukturplan som MTG kommunerna gemensamt upprättade år 2010.
Under år 2012 har fiberutbyggnaden påbörjats genom att sträckan mellan Lyrestad och Rotkilen (etapp 1) utmed Göta kanal är i drift från september. Kommunen har även lämnat en
förlustgaranti för utbyggnaden av en fiberförbindelse mellan Sjötorp och Lyrestad (etapp 2).
VGR önskar vidare att Mariestads kommun under hösten 2012 ska revidera bredbandsansökan och beskriva kommunens planerade bredbandsutbyggnad för de kommande 2-3 åren.
I den reviderade utbyggnadsplanen behålls de sträckningar där marknadskrafterna inte beräknas ansvara för en fiberutbyggnad samt där intresse för fiberanslutning anmälts från privatkunder, byalagsföreningar, företag och kommunalt behov. Vidare beaktats de synpunkter
som VGR samt Post & Telestyrelsen framfört om områden som framledes kommer att ha
en begränsad möjlighet till bredbandsuppkoppling. För den reviderade fiberutbyggnaden
har en ny produktionskalkyl tagits fram uppdelad på beräknade bidragsmedel och den
kommunala medfinansieringen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 221 (forts.)

För att erhålla bidragsmedel kommer Mariestads kommun att genomföra en upphandling
för byggnation och drift av efterfrågade fiberförbindelser. Förfrågningsunderlaget kommer
att vara etappindelat där varje etapp påbörjas när det finns tillräckligt stort intresse från den
lokala marknaden. Utbyggnaden är planerad att ske under perioden 2013 – 2015 och inledningsvis är Etapp M1 respektive M3 prioriterade utbyggnader.
För att ta fram ett förfrågningsunderlag finns huvuddelen av underlagen framtagna i de förstudier och förprojekteringar som gjorts för MTG Landsbygdsnät samt nya lokala nätutbyggnader inom respektive kommun varför inga särskilda ekonomiska tilläggsmedel behöver avsättas för denna del av uppdraget. Eftersom både Mariestad och Töreboda kommun
skall upphandla byggnation och drift är det naturligtvis en fördel om arbetet med att ta fram
förfrågningsunderlag kan samordnas mellan kommunerna.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Rune Skogsberg (C), Nils Farken (MP), Sture Pettersson (S) samt Åsa Olsson (V) tillstyrker
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivsutvecklare Mats Widhage 2012-11-13, Utbyggnad av bredbandskapaciteten inom Mariestads kommun.
Beräknad produktionskostnad för fiberutbyggnad enligt reviderad bidragsansökan november 2012.
Karta för bredbandsutbyggnad inom Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 222

KS 2012/0331

Ändring av avgiftstaxan inom vård- och omsorg och socialpsykiatrin
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna socialnämndens förslag till ändringar av avgiftstaxan inom vård- och omsorg och socialpsykiatrin. Ändringarna av taxan gäller fr.o.m.
2013-01-01 med tillägget att boendestöd inom socialpsykiatrin inte avgiftsbeläggs.
Bakgrund

Förslaget till ändring av avgiftstaxan innehåller sänkt förbehållsbelopp för personer som bor
vid Fredslunds och Myrans äldreboende, höjning av avgiften för yttre hemtjänst, trygghetslarm och hemvårdens nivåer 2-4.
I förslaget till ändrad avgiftstaxa är högsta avgift för hemvårdens nivå 1- 4 samt avgift för
yttre hemtjänst omräknat utifrån 2013 års prisbasbelopp. Årlig uppräkning av övriga siffror i
avgiftstaxan kommer att ske när Konsumentverket presenterat sina beräkningar inför 2013.
Förslaget innebär att insatsen boendestöd inte avgiftsbeläggs. Föreslagna höjningar av avgifter
ger ökade intäkter för socialnämnden på 265 tkr/år (VoO 340 tkr, IFO -75 tkr) och för Arbetsmarknadsenheten på 27 tkr.
Bestämmelserna om avgifter i 8 kap. 2-9 §§ SoL anger att kommunen inom ramen för maxtaxan får ta ut avgift enligt grunder som kommunen bestämmer men att avgiften ska vara
skälig.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Åsa Olsson (V) yrkar att ärendet ska återremitteras för att socialnämnden ska tydliggöra hur
taxehöjningen ska genomföras.
Björn Fagerlund (M), Jan Hallström (FP), Christer Dalvik (MAP) samt Marianne Kjellquist
(S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2012-10-30 § 159, Ändring av avgiftstaxan inom vård
och omsorg och socialpsykiatrin.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 222 (forts.)

Skrivelse upprättad av förvaltningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg 2012-10-01, Ändring av avgiftstaxan inom vård och omsorg och socialpsykiatrin.
Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson 2012-10-01.
Förslag till Avgiftstaxa för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
inom Vård och omsorg och socialpsykiatrin fr.o.m. 2013-01-01.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(socialnämnden)
(Förvaltningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg)
(förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 28

Kommunstyrelsen
KS § 223

KS 2012/0257

Förstudie av eventuell samordning av verksamheter i Mariaskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om att överföra Mariaskolan till
avvecklingsfastigheter.
Kommunfullmäktige beslutar att, som ett första steg, anslå 4 miljoner kronor i investeringsmedel för anpassning av Mariaskolans lokaler till verksamhetens behov. Kapitalkostnaden är finansierad inom ramen för anslagna medel för befintlig verksamhet.
Åsa Olsson (V) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-16 att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en
förstudie som ska tydliggöra förutsättningarna för att samlokalisera arbetsmarknadsenhetens, individ- och familjeomsorgens verksamheter samt eventuellt övriga verksamheter i
Mariaskolans lokaler. Förstudien skulle tydliggöra samordningsvinster, anpassningsbehov i
form av investeringar samt en preliminär tidsram. Förstudien skulle även beskriva möjligheterna att anpassa lokalerna för musikskolan.
Ett eventuellt beslut om att samlokalisera arbetsmarknadsenhetens samt individ- och familjeomsorgens och eventuellt övriga verksamheter i Mariaskolan kräver en revidering av tidigare beslut om att avveckla fastigheten, (Kf § 148/2011).
Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-10-25 lämnade kommunchefen en nulägesbeskrivning av det pågående arbetet med förstudien.
Förstudien har genomförts i samverkan mellan barn- och utbildningschefen samt förvaltningschefen för IFO. Vissa uppgifter är fortfarande osäkra och förstudien kommer successivt att anpassas och revideras. Utifrån de uppgifter som föreligger i dagsläget har Mariestads kommun en unik möjlighet att genomföra en tydlig satsning för kommunen, utan någon större kostnad. Förstudien framhåller följande fokusområden:
-

Målet - att alla ska ”vara med” i Mariestad

-

Brukarnyttan - en enkel väg in med tillgång till alla möjligheter

-

Att sammanföra verksamheter som kan förstärka effekten av varandras stöd och service till medborgarna så att en gemensam nytta uppstår

-

Skapa samordnat multiprofessionellt samarbete med fokus på vuxnas väg till självständighet

Barn- och utbildningschefen och förvaltningschefen för IFO bedömer att ett en omställning
av Mariaskolan och en sammanslagning av verksamheter enlig förslaget skulle innebära så
stora fördelar att det överstiger den beräknade merkostnaden.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 29

Kommunstyrelsen
KS § 223 (forts.)

Fastighetschefen bedömer att upprustningen av lokalerna på Mariaskolan kostar ca 10-12
miljoner kronor. Mot bakgrund av att storleken och standarden på de lokaler som ska ianspråktas inte är klart finns inga rumsprogram framtagna. De externa hyreskostnaderna
kommer att reduceras med 1 710 tkr/år vid en eventuell omflyttning.
Barn- och utbildningschefen och förvaltningschefen för IFO föreslår därför att kommunstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut om omställning av Mariaskolan till ett innovativt sysselsättningscenter och ger kommunchefen i uppdrag att genomföra projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-11-08 att återremittera ärendet för ett förtydligande av de ekonomiska förutsättningarna samt att ärendet ska behandlas av arbetsutskottet 2012-11-15.
Arbetsutskottet beslutade 2012-11-15 att återremittera ärendet för att utreda möjligheten till
alternativ lokalisering för ett innovativt sysselsättningscenter.
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 barn- och utbildningschef Tommy Olsson samt förvaltningschefen
för IFO Elisabeth Olsson 2012-10-03, Förstudie Mariaskolan.
Förstudie Mariaskolan upprättad av barn- och utbildningschef Tommy Olsson samt förvaltningschefen för IFO Elisabeth Olsson 2012-10-02.
Sammanställning över omflyttning av verksamheter samt kostnader upprättad av fastighetschef Bo Theoren.
Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theoren 2012-11-20, Samlokalisering med Rehma
Indufas lokaler Hantverkaregatan, Mariestad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Barn- och utbildningschef Tommy Olsson)
(Förvaltningschefen för IFO Elisabeth Olsson)
(Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 30

Kommunstyrelsen
Ks § 224

KS 2012/0347

Entledigande och val av ledamot i styrelsen för Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Nils Farken (MP) från uppdraget som ledamot i
styrelsen för Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
Till ny ledamot efter Nils Farken (MP) väljer kommunstyrelsen Jahn Wahn (C).
Till ny ersättare efter Jan Wahn (C) väljer kommunstyrelsen Nils Farken (MP).
Bakgrund

Nils Farken (MP) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i styrelsen för
Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
Underlag för beslut

Begäran från Nils Farken (MP) om att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i styrelsen för Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
______________________________________________________

Expedieras till:
Nils Farken
Jan Wahn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 31

Kommunstyrelsen
Ks § 225

KS 2012/0348

Entledigande och val av ledamot i styrelsen för kollektivtrafikrådet
Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Nils Farken (MP) från uppdraget som ledamot i
styrelsen för kollektivtrafikrådet Skaraborg.
Till ny ledamot efter Nils Farken (MP) väljer kommunstyrelsen Rune Skogsberg (C).
Till ny ersättare efter Rune Skogsberg (C) väljer kommunstyrelsen Nils Farken (MAP).
Bakgrund

Nils Farken (MP) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i styrelsen för
kollektivtrafikrådet Skaraborg.
Underlag för beslut

Begäran från Nils Farken (MP) om att få bli entledigad från uppdraget från uppdraget som
ledamot i styrelsen för kollektivtrafikrådet Skaraborg.
______________________________________________________

Expedieras till:
Nils Farken
Rune Skogsberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 32

Kommunstyrelsen
Ks § 226

KS 2012/0353

Entledigande och val av 1:e ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Leif Jonegård (FP) som 1:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Till ny 1:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Leif Jonegård (FP) väljer kommunstyrelsen Jan Hallström (FP).
Bakgrund

Leif Jonegård (FP) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som 1:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Underlag för beslut

Begäran från Leif Jonegård (FP)om att få bli entledigad från uppdraget från uppdraget som
1:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
______________________________________________________

Expedieras till:
Leif Jonegård
Jan Hallström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-11-22

Sida 33

Kommunstyrelsen
KS § 227

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 1 november 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 25 oktober 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 8 november 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 18 oktober 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus AB

Protokoll från extra årsstämma den 2 november 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från extra årsstämma den 2 november 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariestad Töreboda Energi AB

Protokoll från den 9 oktober 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering

Protokoll från möte med ledningsgruppen den 22 augusti 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-11-22

Anslagsdatum

2012-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-12-19

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

