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KS 2013/0193

Yttrande över ansökan från Vasa Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av högst 14 vindkraftverk vid Västra
Kinneskogen inom Mariestads kommun (Dnr 551-12939-2013)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att föra en dialog med Götene
kommun och exploatören.
Per Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Vasa Vind AB (org.nr 556702-6835) har lämnat in ansökan om miljötillstånd hos Länsstyrelsen Västra Götalands län för att uppföra högst 14 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen
inom Mariestads kommun. Inför länsstyrelsens beslut har Mariestads kommun fått möjlighet att yttra sig över ansökan.
Kommunen, i detta fall kommunfullmäktige, ska ange om den tillstyrker eller avstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §. Tillstyrkan eller avstyrkan (vetoprövningen) ska omfatta
ansökan i sin helhet. Länsstyrelsen Västra Götalands län ansvarar för att tillse och besluta
om att gällande regler för etablering av vindkraft följs.
I Mariestads kommuns Vindbruksplan (Tematiskt tillägg till översiktsplanen om vindbruk)
har område J invid gränsen till Götene kommun, mellan Årnäs och Björsäter bedömts som
lämpligt för etablering av vindkraft i en samlad gruppering/park. Vasa Vind AB har i allt
väsentligt genomfört ansökan enligt Vindbruksplanens intentioner.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera
gällande vindbruksplan. Detta arbete är påbörjat och förväntas pågå under större delen av
2013/14. I detta arbete ska även förnyad prövning av vindkraftverkens ljudpåverkan genomföras.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslog att kommunfullmäktige skulle avstyrka ansökan från Vasa Vind AB
om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av högst 14 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen inom Mariestads kommun. Motiveringen till beslutet är att kommunen har påbörjat arbetet med en revidering av gällande vindbruksplan.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att föra en dialog med Götene kommun och exploatören.
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Per Rosengren (V) tillstyrker ansökan från Vasa Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för
uppförande av högst 14 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen inom Mariestads kommun.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande samt Per Rosengrens (V) tillstyrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-07-29, Yttrande över ansökan från Vasa Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av högst 14 vindkraftverk vid Västra Kinneskogen inom Mariestads kommun (Dnr 551-12939-2013)
Länsstyrelsen Västra Götalands län 2013-04-30, remiss, Prövning enligt miljöbalken.
Vasa Vind AB 2013-04-12, Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för uppförande
och drift av Västra Kinneskogen vindkraftpark, Mariestads kommun.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-01-28 § 4, Riktlinjer för prövning av etablering av större vindkraftsparker.
Miljö- och byggnadsförvaltningen 2013-05-22, Svar på kompletteringsremiss om Vasa
Vinds AB:s tillståndsansökan, Västra Kinneskogen 2:1, Mariestads kommun.
Tematiskt tillägg till översiktsplanen för Vindbruk, sidorna 90-91 inklusive karta.
Enetjärn natur ab Slutversion 8 april 2013, Gruppstation för vindkraft i Västra Kinneskogen
i Mariestads kommun, Västra Götalands län, Miljökonsekvensbeskrivning.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén)
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Revidering av taxa enligt strålskyddslagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bibehålla befintlig taxa enligt stråskyddslagen
Bakgrund

Kommunfullmäktige Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog i oktober
2008 en taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Ändringen av taxan i det nu liggande förslaget har gjorts med avseende på en anpassning av den faktiska timkostnaden som miljö- och
byggnadsnämnden numera har för tillsynen.
Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1100 timmar per år
och att den tiden är debiterbar. Detta är alltför högt räknat, men får ses som ett långsiktigt
mål. I tidigare taxa har kalkylen legat på 1 000 timmar per handläggare. Erfarenheter från
andra kommuner har pekat på att debiterbar tid ligger runt 800 timmar per handläggare och
år. I övrigt är texten ändrad rent redaktionellt samt med en möjlighet till indexuppräkning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-04 att återremittera ärendet för att:
-

Miljö- och byggnadsnämnden ska motivera den kraftiga höjningen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tydligare ska motivera taxekonstruktionen.

-

Underlaget ska kompletteras med nu gällande taxa.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-05-08 att lämna ett yttrande över återremissen
med motivering till den kraftiga höjningen och taxekonstruktionen. Ärendet har även kompletterats med nu gällande taxa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-13 att bordlägga ärendet för att samråda med övriga samverkanskommuner innan beslut fattas i ärendet.
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.
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 40, Förslag på taxa enligt
strålskyddslagen.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 § 95, Återremisser på förslag på taxa enligt strålskyddslagen.
Taxa enligt strålskyddslagen (förslag).
Gällallande taxa, Tillsyn enligt strålskyddslagen antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
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Taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter motsvarande 648 kr/timmen.
Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har saknat en taxa för kontroll av hantering av animaliska biprodukter. Kommunerna har följande kontrollansvar:
1. Nedgrävning av animaliska biprodukter.
2. Utlämnande och transport av matavfall.
3. Kompostering av matavfall när detta inte görs i en av Jordbruksverket godkänd komposteringsanläggning.
4. Förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen.
5. Förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen.
6. Användning av organiska gödslingsmedel och hantering av naturgödsel i primärproduktionen.
Ansvaret när det gäller hantering och utlämnande av animaliska biprodukter vid verksamheter som hanterar livsmedel ligger på den myndighet som ansvarar för livsmedelskontrollen vid anläggningen. Det är antingen kommunen eller Livsmedelverket.
Den föreslagna taxan baseras på en anpassning av den faktiska timkostnaden som miljöoch byggnadsnämnden numera har. Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1100 timmar per år och att den tiden är debiterbar. Detta är alltför högt
räknat, men får ses som ett långsiktigt mål.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-04 att återremittera ärendet för att:
-

Miljö- och byggnadsnämnden ska motivera den kraftiga höjningen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tydligare ska motivera taxekonstruktionen.

-

Underlaget ska kompletteras med nu gällande taxa.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-05-08 att lämna ett yttrande över återremissen
med motivering till taxekonstruktionen. Miljö- och byggnadsnämnden noterar att taxan är
ny för nämnden och därmed har ingen kraftig höjning av avgifterna i taxan föreslagits.
Därmed kan heller ingen redovisning av nu gällande taxa göras.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 6

Kommunstyrelsen
Ks § 177 (forts.)
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-13 att bordlägga ärendet för att samråda med övriga samverkanskommuner innan beslut fattas i ärendet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 39, Förslag på taxa för
offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 § 94, Återremisser på förslag på taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter.
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter (förslag).
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
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Revidering av taxa enligt tobakslagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bibehålla befintlig taxa enligt tobakslagen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog under år 2006
en taxa för tillsyns enligt tobakslagen.
Den föreslagna ändringen av taxan baseras på en anpassning av den faktiska timkostnaden
som Miljö- och byggnadsnämnden numera har. Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1 100 timmar per år och att den tiden är debiterbar. Detta är
alltför högt räknat, men får ses som ett långsiktigt mål. I tidigare taxa har kalkylen legat på
1 000 timmar per handläggare. Erfarenheter från andra kommuner har pekat på att debiterbar tid ligger runt 800 timmar per handläggare och år. I övrigt är texten ändrad rent redaktionellt samt med en möjlighet till indexuppräkning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-04 att återremittera ärendet för att:
-

Miljö- och byggnadsnämnden ska motivera den kraftiga höjningen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tydligare ska motivera taxekonstruktionen.

-

Underlaget ska kompletteras med nu gällande taxa.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-05-08 att lämna ett yttrande över återremissen
med motivering till den kraftiga höjningen och taxekonstruktionen. Ärendet har även kompletterats med nu gällande taxa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-13 att bordlägga ärendet för att samråda med övriga samverkanskommuner innan beslut fattas i ärendet.
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.
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 38, Förslag på taxa enligt
tobakslagen.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 § 93, Återremisser på förslag på taxa enligt tobakslagen
Taxa enligt tobakslagen (förslag)
Gällande taxa för tillsyn enligt tobakslagen antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 9

Kommunstyrelsen
Ks § 179

KS 2013/0102

Revidering av taxa enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bibehålla befintlig taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog år 2010 en
taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Den föreslagna ändringen av taxan baseras på en anpassning av den faktiska timkostnaden
som miljö- och byggnadsnämnden numera har. Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1 100 timmar per år och att den tiden är debiterbar. Detta är
alltför högt räknat, men får ses som ett långsiktigt mål. I tidigare taxa har kalkylen legat på
1 000 timmar per handläggare. Erfarenheter från andra kommuner har pekat på att debiterbar tid ligger runt 800 timmar per handläggare och år. I övrigt är texten ändrad rent redaktionellt samt med en möjlighet till indexuppräkning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-04 att återremittera ärendet för att:
-

Miljö- och byggnadsnämnden ska motivera den kraftiga höjningen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tydligare ska motivera taxekonstruktionen.

-

Underlaget ska kompletteras med nu gällande taxa.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-05-08 att lämna ett yttrande över återremissen
med motivering till den kraftiga höjningen och taxekonstruktionen. Ärendet har även kompletterats med nu gällande taxa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-13 att bordlägga ärendet för att samråda med övriga samverkanskommuner innan beslut fattas i ärendet.
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
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 37, Förslag på taxa enligt
lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 § 92, Återremisser på förslag på taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel (förslag)
Gällande taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
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Uppföljning av kommunstyrelsens mål för år 2013 efter prognos 3
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

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

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Uppföljning nämndmål år 2013 prognos 3.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Kvalitetsstrateg Maria Torp
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Uppföljning av nämndernas mål för år 2013 efter prognos 3
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Nämnderna i Mariestads kommun ska årligen ställa frågan ”Hur kan vi i vår nämnd bidra till
förverkligandet av visionen?”. Mot bakgrund av denna frågeställning ska nämnden formulera fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med
budgetarbetet så att kommunen säkerställer att det finns resurser att genomföra de föreslagna målen.
Målen följs också upp i samband med att budgeten följs upp i sambandmed prognosarbetet
samt i delårsrapport och årsbokslut.
Ekonomichef Maria Vaziri informerar om uppföljningen av nämndernas mål för år 2013
efter prognos 3 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

Sammanställning över uppföljning av nämndernas mål för år 2013 efter prognos 3.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetsstrateg Maria Torp
Ekonomichef Maria Vaziri
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Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 3
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-09-10 att kalla presidiet i tekniska nämnden för att presentera vilka åtgärder som vidtagits samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppnå en budget i
balans under innevarande år. Åtgärdsplanen presenterades vid arbetsutskottets sammanträde 2013-09-26.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Jonas Eriksson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 14

Kommunstyrelsen
Ks § 183

KS 2013/0153

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 3
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Socialnämnden uppvisade underskott i prognos 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-09-10 att kalla presidiet i socialnämnden för att presentera vilka åtgärder
som vidtagits samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppnå en budget i balans
under innevarande år. Åtgärdsplanen presenterades vid arbetsutskottets sammanträde 201309-26.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Jonas Eriksson
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 184

KS 2013/0153

Åtgärdsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhet med
anledning av underskott i prognos 3
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Barn- och utbildningsnämnden uppvisade underskott i prognos 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-09-10 att kalla presidiet i barn- och utbildningsnämnden
för att presentera vilka åtgärder som vidtagits samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för
att uppnå en budget i balans under innevarande år. Åtgärdsplanen presenterades vid arbetsutskottets sammanträde 2013-09-26.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Jonas Eriksson
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 185

KS 2013/0294

Medel för utredning av renoveringsbehovet vid Ekuddens utebad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera en utredning av renoveringsbehovet vid Ekuddens
utebad. Kostnaden finansieras, efter samråd med kommunchefen, via kommunstyrelsens
medel till förfogande.
Bakgrund

Tekniska Nämnden erhöll 2013-06-14 ett föreläggande från miljö- och byggnadsnämnden
om att snarast lämna ett åtgärdsförslag för att komma tillrätta med bristerna vid Ekuddens
utebad. För att genomföra detta behöver tekniska förvaltningen anlita ett antal konsulter för
att bl.a. ta betongprover, filma ledningssystem, elbesiktning, åtgärder för funktionshindrade
och statusbesiktning av byggnaderna.
Tekniska nämnden beslutade 2013-09-10 att förslå kommunstyrelsen att anslå 500 tkr, som
investeringsmedel, för att utreda renoveringsbehovet av Ekuddens utebad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-09-10 § 146, Förstudie utredning av Ekuddens utebad.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bosse Theoren
2013-09-06, Förstudie/utredning ang. Ekuddens utebad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Tekniska chefen Åke Lindström
Fastighetschef Bosse Theoren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 186

KS 2013/0275

Ställningstagande över West Swedens framtida inriktning,
organisation och finansiering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att begära utträde ur West Sweden Ideell förening.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag till hur
kommunens internationella arbete ska utformas.
Bakgrund

Styrelsen för West Sweden beslutade 2013-06-25 att, inför föreningens extra föreningsstämma den 31 oktober, inhämta viljeyttring avseende föreningens fortsatta verksamhet eller avveckling.
Ett flertal kommuner under West Swedens verksamhetsperiod, ur ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv, haft god nytta av föreningens tjänster. Föreningen har fungerat som en information och kunskapshöjare för de kommuner som har haft ambitioner kring ett utvecklat samarbete med andra regioner inom EU.
Förutsättningarna för verksamheten har dock förändras över tid. EU och dess olika möjligheter till projektfinansiering etc. är för många kommuner i dag en naturlig del i kommunens
utvecklingsarbete. Mariestads kommuns arbete sker idag i mer direkt samverkan med lämpliga organisationer, t.ex. Västra Götalandsregionen. Utifrån detta ser Mariestads kommun i
dag inget behov att var en del av West Swedens organisation.
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen begär utträde ur West Sweden Ideell förening.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) samt Per Rosengren (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 2013-09-16, Remiss angående
West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 186 (forts.)
______________________________________________________

West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering, inklusive missivbrev.
Bilaga 1: Scenarion 20130206
Bilaga 2: Remissvar angående West Swedens framtid.
Bilaga 3: Medlemmarnas serviceavgifter 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
West Sweden
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 187

KS 2013/0002

Budget för kommunstyrelsens verksamheter år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-11 att godkänna upprättat förslag till drift- och investeringsbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2014 med kompletteringen att driftbudgeten utökas med 1 100 tkr för nämndens målarbete och 550 tkr för de allmänna valen.
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson informerar utifrån de nya förutsättningarna för
kommunstyrelsens budget för år 2014 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

Underlag för kommunstyrelsens budget år 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 188

KS 2013/0002

Drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt
flerårsplan 2015-2016
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för år 2014 samt
flerårsplan för åren 2015-2016.
2. Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder, med totalt tio miljoner kronor.
3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara oförändrade.
4. Skattesatsen ska vara oförändrad 21.26 kr.
5. Partistödet ska vara oförändrat, (se Kf § 22/07).
6. Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig taxering
samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutas av riksdagen, i
den antagna driftbudgeten för Mariestad under 2014 och flerårsplan 2015-2016.
Janne Jansson (S), Sture Pettersson (S), Marianne Kjellquist (S) Nils Farken (MP) samt Ida
Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Per Rosengren (V) deltar inte i beslutet.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att om något framkommer vid den centrala samverkan med
fackförbunden kan ett extra kommunstyrelsesammanträde genomföras inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Per Rosengren (V) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Mariestadspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna) har upprättat ett förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads
kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Socialdemokraterna samt Miljöpartiet har upprättat ett förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 om preliminära ramar för drifts- och inversteringsbudget för år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 188 (forts.)
______________________________________________________

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP), Rune Skogsberg (C), Björn Fagerlund (M), Ing-Britt Andersson (M),
Morgan Forsberg (KD), Jan Hallström (FP) samt Johan Abrahamsson (M) tillstyrker majoritetspartiernas, vilket även är arbetsutskottets, förslag till drift- och investeringsbudget för
Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
.
Janne Jansson (S), Sture Pettersson (S), Marianne Kjellquist (S) Nils Farken (MP) samt Ida
Ekeroth (S) tillstyrker Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetspartiernas, vilket även är arbetsutskottets, förslag
till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Underlag för beslut

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Mariestadspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna) förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014
samt flerårsplan 2015-2016.
Socialdemokraternas samt Miljöpartiets förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 189

KS 2012/0326

Redovisning av konsekvenser för generella bullerriktlinjer vid
vindkraftetablering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att kompletteras med en omvärldsanalys.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28 att revidera vindbruksplanen och samtidigt låta
undersöka konsekvenserna av en generell gräns på 35 dB(A) för vindkraftsbuller vid bostäder och fritidshus. Kommunens möjligheter att begränsa inskränkandet på det allmänna intresset från vindkraftsbuller ligger främst i vetoprövningen (miljöbalken 16 kap 4§) som ligger till grunden för varje enskild etablering där tillstånd krävs. Vindbruksplanen avser att
vara vägledande för kommunens beslut.
Vindkraftverk med olika förutsättningar och fabrikat har olika avstånd till den uppfattningsbara ljudnivån 35 dB(A). Därmed måste avståndet generaliseras. Mot denna bakgrund
rekommenderas en tillämpning av begreppet ”skyddsavstånd” istället för ”35 dB vid bostad
eller fritidshus” då definitionen blir exakt för myndigheter och projektörer. Ljudberäkningar
som inkommit till Miljö- och byggnadsförvaltningen i flera (13 stickprov) anmälnings- och
tillståndsärenden har använts för att beräkna medelvärde för nyare etableringar. Avsikten att
utelämna gamla verk är att dessa alstrar mindre el. Dessa är inte konkurrensmässiga på dagens energimarknad. Mer troligt är att fler verk med 150-200 meters totalhöjd kommer att
sättas upp och därför prioriteras bullerberäkningar från nyare vindkraftverk med den totalhöjden.
Ljudutbredningen vid 40 dB(A) ligger på medelavståndet 550 meter medan ljudutbredningen 35 dB(A) på avståndet 900 meter (en avståndsökning på 63 procent). I det fall ett enskilt
verk begränsas till 35 dB(A) till närmaste bostad eller fritidshus snarare än 40 dB(A), sker en
förlust på 40 hektar av kringliggande mark som tidigare var lämplig för nya bostäder eller
fritidshus. Den utökade arealen per verk som tas i anspråk ökar med ytterligare 144 procent
som kan ses som en inskränkning på andra intressen. Exempelvis kan framtida bostäder inte
anläggas inom 900 meter från ett befintligt vindkraftverk.
Konsekvenserna för en generell gräns på 35 dB(A) vid bostad eller fritidshus har utretts.
Förvaltningen önskar ett inriktningsbeslut i följande frågor:
1. Det fortsatta arbetet med revideringen av vindbruksplanen behöver ett ställningstagande om kommunen vill utöka det generella avståndet till bostäder.
2. Rekommendationen är att i stället ta ställning till ett generellt skyddsavstånd på 900 meter eller 550 meter (som alternativ till 35 dB(A) respektive 40 dB(A) vid husfasad).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 189 (forts.)
______________________________________________________

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med en omvärldsanalys.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt projektledare Anders Hultén-Olofsson 2013-09-16, Redovisning av konsekvenser för generella bullerriktlinjer vid
vindkraftetablering.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-01-28 § 4, Riktlinjer för prövning av etablering av större vindkraftparker.
Kartor:
- Area tillgänglig för vindkraft vid 35 dB(A)- gräns/ 900 m skyddsavstånd.
-

Area tillgänglig för vindkraft vid 40 dB(A)- gräns/550 m skyddsavstånd.

______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Projektledare Anders Hultén-Olofsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 24

Kommunstyrelsen
Ks § 190

KS 2013/0332

Beskrivning av verksamheter, uppdrag och befattningar inom
kommunledningskontoret
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Arbetsutskottet gav 2013-03-13 kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett dokument som
beskriver samtliga verksamheter, uppdrag och befattningar inom kommunledningskontoret.
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri samt cheferna på kommunledningskontoret har upprättat ett dokument i enlighet med uppdraget.
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

Underlag upprättat av kommunledningskontoret, Uppdrag och befattningar inom kommunledningskontoret.
Underlag upprättat av planeringschef Kristofer Svensson, Utvecklingsenheten Uppdrag och
befattningar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 191

KS 2013/0262

Beslut om antagande:
Detaljplan för Jubileumsteatern, Mariestads tätort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Jubileumsteatern, Mariestads tätort.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-16 utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta
en ny detaljplan för Jubileumsteatern. Detaljplanen har upprättas med normalt förfarande
enligt reglerna i PBL 2010:900. Planförslaget för Jubileumsteatern har granskats och samråtts under hösten och sommaren 2013. Handlingarna har reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Detaljplanens syfte är att justera så att detaljplanen överensstämmer med befintlig verksamhet. Idag står jubileumsteatern placerad på mark som enligt stadsplanen ej får bebyggas. Syftet är även att kunna bygga om och utöka jubileumsteatern med restaurang- samt konferensverksamhet.
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 mark- och exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria
Nilsson 2013-09-20, Beslut om antagande: Detaljplan för Jubileumsteatern, Mariestads
tätort.
Detaljplan för Jubileumsteatern Karlsholme, Mariestads tätort, Planbeskrivning antagandehandling upprättad i augusti 2013.
Detaljplan för Jubileumsteatern, Mariestads tätort, Granskningsutlåtande upprättat av utvecklingsenheten i september 2013.
Detaljplan för Jubileumsteatern, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mark- och exploateringschef Erik Randén, Planarkitekt Maria Nilsson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 192

KS 2013/0271

Val av 1:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer Janne Jansson (S) till ny 1:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Ola Bertilsson (S).
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30 att entlediga Ola Bertilsson (S) från uppdraget
att vara ledamot i kommunstyrelsen. Bertilsson var även 1:e ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Kommunstyrelsen har därmed att välja ny 1:e ersättare i arbetsutskottet efter
Bertilsson
______________________________________________________

Expedieras till:
Ola Bertilsson
Janne Jansson
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 193

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 12 september 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 29 augusti 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 12 september 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 19 september 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från den 22 augusti 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunrevisionen

Övergripande granskning av kommunstyrelsen år 2013
______________________________________________________

Kommunrevisionen

Övergripande granskning av tekniska nämnden år 2013
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Kommunstyrelsen
Ks § 193 (forts.)
______________________________________________________

Kommunrevisionen

Övergripande granskning av socialnämnden år 2013
______________________________________________________

Kommunrevisionen

Övergripande granskning av barn- och utbildningsnämnden år 2013
______________________________________________________

Mariehus AB

Protokoll från den 20 augusti 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från den 20 augusti 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från den 17 september 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

AB Stadens Hus

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

VänerEnergi AB

Protokoll från den 11 juni 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTGK-Lönenämnd

Protokoll från den 4 september 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG-styrgrupp

Anteckningar från den 10 september 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-10-10

Sida 29

Kommunstyrelsen
Ks § 193 (forts.)
______________________________________________________

KommunForskning i Västsverige

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

Dacapo

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte den 20 juni 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-10-10

Anslagsdatum

2013-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-11-07

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

