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Kommunstyrelsen
Ks § 22

Information: Turismutveckling kopplat till Vänern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Turistchef Lotta Samuelsson och turismutvecklare Anna Söderman informerar om kommunens utvecklingsarbete inom turismnäringen kopplat till Vänern. Informationen innefattar bland annat båtturer på Vänern, turismsamverkan runt Vänern inklusive gästhamnsprojekt, webbportal Södra Vänern samt Vänerveckan 2014.
Turismutvecklare Anna Söderman lämnar även en lägesrapport från projektet Biosfär exportmogen destination.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Turistchef Lotta Samuelsson
Turismutvecklare Anna Söderman

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 23

KS 2012/0226

Information: Resultatrapport från Kommuners Kvalitet i Korthet (KKIK)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Mariestads kommun deltar sedan år 2012 i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) som är
ett arbete som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Det består av ett antal viktiga
kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommuners kvalitet och effektivitet.
Totalt har 220 kommuner deltagit i KKiK under 2013. Utifrån resultatet har vi möjlighet att
analysera vår verksamhet och finna intressanta kommuner att jämföra oss med.
Kvalitetschef Maria Torp informerar om resultaten för Mariestad kommuns år 2013 i jämförelse med år 2012 samt medelvärdet för alla kommuner 2013 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

Skrivelse av kvalitetschef Maria Torp 2014-01-17, Resultatrapport KKIK 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetschef Maria Torp
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Ks § 24

KS 2012/0326

Redovisning av konsekvenser för generella bullerriktlinjer vid
vindkraftsetablering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner genomförd sammanställning av andra kommuners
tillämpning av skyddsavstånd vid vindkraftsetableringar.
2. Mariestads kommun ska vid samråd av reviderat förslag till vindkraftsplan tillämpa
följande värden för buller; en ljudutbredning på 35 db (A) vid bostad och ett
skyddsavstånd på 900 meter.
3. Kommunstyrelsen ska särskilt pröva frågan om skyddsavstånd och bullerriktlinjer
inför beslut om granskning (utställning) av förslag till reviderad översiktsplan för
vindkraft.
Rune Skogsberg (C), Per Rosengren (V), Nils Farken (MP) och Sven-Inge Eriksson (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28 att revidera gällande vindbruksplan 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). Avståndet måste därför generaliseras. Därmed 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 anmälnings- och tillståndsärenden (13
stickprov) har använts för att beräkna medelvärde för nyare etableringar. Avsikten att utelämna gamla verk är att dessa alstrar mindre el och 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 denna totalhöjd.
Ljudutbredningen vid 40 dB(A) ligger på medelavståndet 550 meter. Ljudutbredningen vid
35 dB(A) ligger 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.
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Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-10 att återremittera ärendet för att kompletteras med
en omvärldsanalys. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2013-12-05 och
beslutade att notera informationen.
Då ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2014-01-13 beslutades att bordlägga ärendet
till nästa sammanträde den 10 februari 2014.
Arbetsutskottets förslag

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

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att:
1. Kommunstyrelsen godkänner genomförd sammanställning av andra kommuners
tillämpning av skyddsavstånd vid vindkraftsetableringar.
2. Mariestads kommun vid samråd av reviderat förslag till vindkraftsplan ska tillämpa
följande värden för buller; en ljudutbredning på 35 db (A) vid bostad och ett
skyddsavstånd på 900 meter.
3. Kommunstyrelsen ska särskilt pröva frågan om skyddsavstånd och bullerriktlinjer
inför beslut om granskning (utställning) av förslag till reviderad översiktsplan för
vindkraft.
Christer Dalvik (MAP), Björn Fagerlund (M), Ing-Britt Andersson (M), Leif Jonegård (FP),
Sture Pettersson (S), Janne Jansson (S), Marianne Kjellquist (S) och Therése Weckström (S)
tillstyrker Abrahamssons (M) förslag till beslut.
Rune Skogsberg (C) yrkar att Mariestads kommun ska tillämpa Naturvårdverkets riktvärden
för buller, det vill säga en ljudutbredning på 40 db (A) och ett skyddsavstånd på 550 meter.
Per Rosengren (V), Nils Farken (MP) och Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker Skogsbergs
(C) yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt projektledaren för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson 2013-11-16, Redovisning av konsekvenser för generella bullerriktlinjer vid vindkraftsetablering.
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Underlag inför behandling av återremiss enligt Ks § 189/13, Sammanställning skyddsavstånd.
Kartor, Utkast Mariestad Vindbruksplan.
Jämförelse, Lämpliga områden i Mariestads kommun, 500 meter till bostad respektive 900
meter till bostad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Projektledare för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson
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KS 2013/0432

Beslut om samråd av förslag till reviderad vindkraftsplan för
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd på förslag till reviderad vindkraftsplan för
Mariestads kommun. Det noteras särskilt att Mariestads kommun i samrådshandlingen ska
tillämpa kommunstyrelsens beslut om en ljudutbredning på 35 db (A) vid bostad och ett
skyddsavstånd om 900 meter.
Bakgrund

Kommunfullmäktige gav 2013-01-28 kommunstyrelsen i uppdrag att revidera vindbruksplanen. Fullmäktige ansåg vid samma tillfälle att kommunstyrelsen särskilt skulle pröva att
införa en generell gräns för vindkraftverkens ljudpåverkan vid bostäder på 35 db (A).
Utvecklingsenheten har utarbetat ett reviderat förslag till vindkraftsplan för Mariestads
kommun i vilket två tidigare utpekade områden föreslås utgå ur planen. Det föreslås inte att
något nytt område läggs till.
Inför beslut om samråd lämnar utvecklingsenheten följande förslag till beslut:
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra samråd på förslag till reviderad vindkraftsplan för Mariestads kommun.

-

Det noteras särskilt att Mariestads kommun i samrådshandlingen ska tillämpa Naturvårdsverkets riktvärden för buller, d.v.s. en ljudutbredning på 40 db (A) vid bostad och
ett skyddsavstånd om 500 meter. Kommunstyrelsen ska särskilt pröva frågan om
skyddsavstånd och bullerriktlinjer inför beslut om granskning (utställning) av förslag till
reviderad översiktsplan för vindkraft.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2013-12-05 och beslutade att notera
informationen.
Då ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2014-01-13 beslutades att bordlägga ärendet
till nästa sammanträde den 10 februari 2014.
Arbetsutskottets förslag

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

Ordförande Johan Abrahamssom (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att genomföra
samråd på förslag till reviderad vindkraftsplan för Mariestads kommun. Det noteras särskilt
att Mariestads kommun i samrådshandlingen ska tillämpa kommunstyrelsens beslut om en
ljudutbredning på 35 db (A) vid bostad och ett skyddsavstånd om 900 meter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 7

Kommunstyrelsen
Ks § 25 (forts.)
______________________________________________________

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 projektledaren för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson 2013-11-26, Information inför beslut om samråd av
förslag till reviderad vindkraftsplan för Mariestads kommun.
Förslag till revidering av Mariestads kommun tematiska tillägg till översiktsplanen gällande
VINDKRAFT, Underlag inför sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 5
december 2013.
Powerpointpresentation, Revidering av Vindbruksplanen.
Götene kommun, protokollsutdrag från kommunstyrelsens förberedande utskott 2014-01-22
§ 44, Angåeden planerad etablering av vindkraftpark i Kinneskogen, Mariestads kommun.
Kartmaterial från GIS-analys:
- Områdesförklaringar
- Utkast till samrådshandling Mariestads Vindbruksplan 500 m skyddsavstånd, nov. 2013
- Utkast 900 m till bostad, november 2013.
Kartmaterial
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Projektledare för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson
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KS 2013/437

Information: Förstudie av skollokaler i Väster
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-09-04 att genomföra en förstudie för skollokalerna inom det Västra skolområdet i Mariestad. Vid flera av F-6 skolorna saknas funktionella lokaler samt specialsalar med ämnesanpassad utrustning. Det finns även behov av
flexibla lokaler för att skapa olika lärandemiljöer.
Fastighetsavdelningen har i en utredning med en bedömning av statusen på kommunens F-6
skolor avseende byggnadsstandard, energiförbrukning, underhållsbehov m.m. I utredningen
konstateras att två av skolorna i Väster, Lockerudsskolan och Kronoparksskolan, får betyget
1 (betygsskala 1-3). På Lockerudsskolan hyrs för närvarande. moduler för den särskilda
undervisningsgruppen Pyramiden. Dessa lokaler är inte ändamålsenliga utan bör ersättas.
Den pågående förstudien genomförs av en kommunövergripande styr- och arbetsgrupp
som leds av en projektledare. Förstudien beräknas vara klar i månadsskiftet februari/mars
2014. Förstudien följer den projektmodell som finns framtagen för Mariestads kommun.
Projektledare Catarina Dahlander, barn- och utbildningschef Katarina Lindberg, planeringschef Kristoffer Svensson samt fastighetschef Bo Theorén har tidigare presenterat förstudiens uppdrag, projektplan och lämnade en återkoppling på hur arbetet fortskrider på arbetsutskottets sammanträden vid två tillfällen (2013-12-05 samt 2012-12-19).
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Projektledare Catarina Dahlander
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Planeringschef Kristoffer Svensson
Fastighetschef Bo Theorén
Planarkitekt Adam Johansson
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KS 2013/467

Utbetalning av bidrag till Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs
universitet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utbetala bidraget om 1 000 tkr till Göteborgs universitet för
verksamhetsår 2013. Bidraget finansieras via ansvar 1060.
Bakgrund

Mariestads kommun har under en treårsperiod lämnat ett verksamhetsbidrag till Hanverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Treårsperioden har nu löpt ut och i väntan på
en ny avtalsperiod har Västra Götalandsregionen genomfört två utvärderingar av laboratoriets verksamhet. Mariestads kommun yttrade sig i positiv riktning kring laboratoriets verksamhet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-12-23, Utbetalning av bidrag
till Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet.
Skrivelse från Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård 2013-12-19, Rekvisition,
Bidrag till Hantverkslaboratoriet.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-11-28 § 230, Yttrande över remissen Hantverkslaboratoriets verksamhet och framtid.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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KS 2014/7

Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen år
2014.
Bakgrund

Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det kommande
årets arbete. Från och med verksamhetsåret 2009 är det ett krav från energimyndigheten att
kommunerna formellt godkänner verksamhetsplanerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-01-08 att återremittera verksamhetsplanen
för en höjning av ambitionsnivån.
Energi- och klimatrådgivningen har reviderat en verksamhetsplanen för år 2014 efter arbetsutskottets önskemål.
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 energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol samt planeringschef
Kristofer Svensson, Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen i Mariestads
kommun.
Förslag till Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2014, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol
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KS 2013/323

Köpekontrakt för försäljning av blivande fastigheterna
Turkosen 2,3,4 och 9
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Götenehus AB, 556229-5138,
där kommunen överlåter de blivande fastigheterna Turkosen 2,3,4 och 9 till bolaget. Den
totala ersättningen, inklusive moms och köpeskilling, uppgår till 896 tkr.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-10-10 Götenehus AB option på kv. Turkosen
och Spinellen i Västra Skogen Bolaget avropar nu en del av optionen. Förhandlingar är nu
slutförda och köpekontrakt har upprättats.
Den totala ersättningen, inklusive moms och köpeskilling, uppgår till 896 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén, Köpekontrakt för försäljning av blivande fastigheterna Turkosen 2,3,4 och 9.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
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KS 2013/140

Medborgarförslag om att anlägga en rondell i korsningen
Marieforsleden – Leksbergsvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget.
En rondell i korsningen Marieforsleden – Leksbergsvägen kommer att projekteras så snart
en förändring av aktuell detaljplan vinner laga kraft.
Bakgrund

Gunilla Landgren har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska anläggas en rondell i korsningen Marieforsleden – Leksbergsvägen. Förslaget motiveras bl.a. med att:
-

Korsningen är hårt trafikerad och svår att ta sig igenom med bil och cykel.

-

Många barn och ungdomar korsar Marieforsleden för att ta sig Tunaholmsskolan och
Vadsbogymnasiet eller till Lekevi.

-

Cyklister är särskilt utsatta vid hård trafik.

Medborgarförslaget överlämnades till tekniska förvaltningen för beredning.
I kommunens trafiksäkerhetsprogram finns korsningen med som en av de mest olycksdrabbade korsningarna i Mariestads kommun. Lokala Trafiksäkerhetsrådet har av denna anledning
gett korsningen prioriterad plats i trafiksäkerhetsplanen. Rådets målsättning för trafiksäkerhetsarbetet är att skapa sådana trafikmiljöer där alla kategorier av trafikanter känner trygghet.
En ombyggnad av korsningen har under en tid fått stå tillbaka till förmån för nyanläggningar. Nu bör ombyggnaden av korsningen åter få en större dignitet och pengar avsättas så att
en ombyggnad kan genomföras inom en inte alltför avlägsen framtid.
Pågående skolutredning kan även innebära att en ny skola för västra skolområdet kan generera skolvägar som berör den planerade cirkulationsplatsen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP), Marianne Kjellquist (S) och Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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______________________________________________________

Underlag för beslut

Medborgarförslag från Gunilla Landgren om att det ska anläggas en rondell i korsningen
Marieforsleden – Leksbergsvägen.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt trafikingenjör Eva Berdenius
2013-12-12, Förslag till yttrande över medborgarförslag om cirkulationsplats i den södra
korsningen mellan Marieforsleden och Leksbergsvägen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska förvaltningen)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 14

Kommunstyrelsen
Ks § 31

KS 2014/12

Avgift för transport av avlidna
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en avgift för transport av avlidna. Avgiften ska tas
ut av dödsboet i de fall kommunen ansvarar för transporten. Avgiftens storlek ska vara densamma som den faktiska kostnaden för transporten.
Bakgrund

I Mariestads kommun har transporter av avlidna beställts och betalats av dödsboet utan att
kommunen berörts. Med anledning av att det uppkommit en diskussion bör det ske ett klarläggande för vad som gäller kommunens ansvar vid transport av avlidna.
Sveriges Kommuner och Landsting har upprättat en redogörelse för hur lagstiftningen ska
tolkas. Där kommuner har ett hälso- och sjukvårdsansvar, i kommunens särskilda boendeformer och i viss hemsjukvård, ansvarar kommunen för att den avlidne transporteras till
och förvaras i bårhus till dess stoftet kan överlämnas till de anhöriga för kistläggning.
Kommunens ansvar upphör när detta har skett.
Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan givetvis välja att själva
ta över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett avtalsförhållande
och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och transportören utan att kommunen berörs. Kommunens ansvar upphör när kroppen på de anhörigas uppdrag lämnas ut till transportören.
Kommunen har enligt Hälso- och sjukvårdslagen rätt att ta ut avgift i samband med omhändertagande av avlidna. Avgiften ska fastställas av kommunfullmäktige och får inte överstiga kommunens självkostnader. Avgiften ingår inte i den kommunala maxtaxan för äldreomsorg och dödsboet debiteras den faktiska transportkostnaden.
Den entreprenör som anlitas av kommunen ska därmed fakturera kommunen. I de fall anhöriga väljer att ta över och själva beställa transport till bårhus uppstår ett betalningsansvar
direkt mellan dödsboet och transportören utan att kommunen berörs. I dessa fall ska transportören fakturera dödsboet.
Socialnämnden beslutade 2013-12-10 att:
-

Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att inrätta en avgift för transport av avlidna.

-

Avgiften tas ut av dödsboet i de fall kommunen ansvarar för transporten.

-

Avgiftens storlek är densamma som den faktiska kostnaden av transporten.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 31 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (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

Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-12-10 § 166, Avgift för transport av avlidna.
Skrivelse upprättad av utredare Caroline Dernstam J samt vård- och omsorgschef Lotta
Hjoberg 2013-11-01, Avgift för transport av avlidna.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2005:52, Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Socialnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 32

KS 2014/13

Samarbetsavtal med NyföretagarCentrum Skaraborg för år 2014
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att stödja NyföretagarCentrum Skaraborg med 147 tkr för verksamhetsåret 2014.
Finansieringen sker med medel avsatta för näringslivssatsningar, verksamhet 13813.
Bakgrund

NyföretagarCentrum Skaraborg är en ideell förening som idag bedriver verksamhet i elva
kommuner i Skaraborg. Föreningens uppdrag innefattar bl.a. rådgivning till personer som
vill starta företag samt att stimulera till att fler vågar starta företag. Sedan den 1 januari 2008
ingår Mariestads kommun i samarbetet och kommunens insats har varit att finansiera verksamheten med 147 tkr/ år. Sponsring från näringslivet i Mariestad uppgår under perioden
till motsvarande summa. För att kunna fortsätta utveckla nyföretagandet i Skaraborg önskar
föreningen fortsatt sponsring från de medverkande kommunerna och näringslivet i Skaraborg för år 2014.
Insatsen stödjer Mariestads kommuns näringslivsprogram, insatsområde 4.1 som handlar
om att få fler företag och utvecklad företagsamhet i vår kommun. NyföretagarCentrum Skaraborg har idag en bra och fungerande verksamhet i de medverkande kommunerna.
Kommunledningskontoret föreslår att Mariestads kommun stödjer NyföretagarCentrum
Skaraborgs verksamhet under år 2014 med totalt 147 tkr enligt upprättat förslag till samarbetsavtal. Finansieringen sker med medel avsatta för 2014 års näringslivssatsningar, verksamhet 13813.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M), Christer Dalvik (MAP) och Nils Farken (MP) 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 näringslivschef Mats Widhage 2013-12-02, Samarbetsavtal mellan
NyföretagarCentrum Skaraborg och Mariestads kommun för 2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 32 (forts.)
______________________________________________________

Förslag till samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Skaraborg och Mariestads kommun
för 2014.
NyföretagarCentrum Skaraborg, Information om vår verksamhet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 33

KS 2014/15

Kostnadsberäkning av arbetsmarknadsenhetens arbete med
kommunens lekplatser och andra skötselområden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger arbetsmarknadsenheten i uppdrag att sköta kommunens lekplatser
och andra skötselområden under sommarhalvåret 2014.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-10-24 kommunchefen i uppdrag att kostnadsberäkna och lämna förslag till finansiering av arbetsmarknadsenhetens (AME) arbete med
kommunens lekplatser och andra skötselområden. Arbetet ska påbörjas under tidig vår år
2014. Ärendet överlämnades till barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt tillförordnad AME-chef Lars Arestrand för beredning.
Barn- och utbildningsförvaltningen kan lämna en kostnadsberäkning men lämnar inte förslag till finansieringen av uppdraget. Omfattning av uppdraget att underhålla lekplatser genomförs genom större insatser såsom service, reparationer, borttagning av sly och markunderhåll. Den dagliga driften av lekplatserna åligger verksamheten inom LSS. För uppdraget
andra skötselområden sker det i dialog med verksamhet Teknik.
Organisation av poolverksamheten är med 16-18 deltagare i flera pooler med en gemensam
arbetsledning. Deltagare kommer från projektet Drivkraft samt deltagare med aktivitetsstöd.
Anställd arbetsledare ur AME ges i uppdrag att samordna, organisera, leda, följa upp och
utvärdera poolernas verksamhet.
Omkostnad för år 2014 är som högst 500 tkr utifrån följande beräkning: Arbetsledare med
månadslön på 23 tkr genererar årskostnad på ca 345 tkr. För perioden jan-maj 2014 finns i
dag arbetsledare organiserad vid AME som delfinansieras av projektet Kraftsamling och
reducerar kommunens omkostnad med 35 tkr. För poolerna tillkommer driftskostnader på
ca 150 tkr i form av sågar, lövblås, transporter, mm. Kostnader för eventuella reparationsmaterial tillkommer.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M), Marianne Kjellquist (S), Christer Dalvik (MAP), Rune Skogsberg (C),
Sven-Inge Eriksson (KD) och Leif Jonegård (FP) 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
2014-02-10
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Kommunstyrelsen
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Katarina Lindberg, tillförordnad AMEchef Lars Arestrand samt verksamhetsansvarig Servicecenter Barbro Glomsten 2013-12-09,
Kostnadsberäkning av arbetsmarknadsenhetens arbete med kommunens lekplatser och
andra skötselområden
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Tillförordnad AME-chef Lars Arestrand
Verksamhetsansvarig Servicecenter Barbro Glomsten
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10
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Kommunstyrelsen
Ks § 34

KS 2014/19

Kostnadsföring av poster i exploateringsprojekt Sjöstaden år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kostnadsföra delarna för oljesanering, rivning av silon och
utvecklingsenhetens nedlagda kostnader inom Sjöstadsprojektet under år 2013.
Totalbeloppet 8 528 tkr belastar driftredovisningen hos respektive verksamhet men särredovisas i årsredovisningen 2013.
Bakgrund

Redovisningschefen har gnomfört en genomgång av delarna i exploateringsprojektet Sjöstaden. De delar som inte bedöms ha något värde i kommunens balansräkning ska kostnadsföras direkt i driftredovisningen. Genomgången visar att flera delar till ett värde av totalt 8 528
tkr ska kostnadsföras direkt.
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 redovisningschef Lars Bergqvist 2014-01-20, Kostnadsföra poster i
exploateringsprojekt Sjöstaden.
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2014-01-20, Underlag till att kostnads föra poster i exploateringsprojekt Sjöstaden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 35

KS 2013/0387

Yttrande över remiss om översyn och revidering av riksintresse för
friluftslivet i Västra Götalands län
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande över remissen angående översyn och
revidering av riksintresse för friluftslivet i Västra Götalands län:
Ärendet justeras omedelbart.
Generellt yttrande

Mariestads kommun yrkar att länsstyrelsen genomför en förnyad och fördjupad analys av
samtliga föreslagna områden för riksintressen inom Mariestads kommun. Ett riksintresse,
oavsett slag, måste enligt Mariestads kommuns förmenande kunna pekas ut och motiveras
med en väsentligt högre grad av precision i kartan och stringens i argumentationen,
än vad som framgår i den aktuella remissen.
Mariestads kommun anser att riksintressets ”värde” kommer urholkas om områdesgränserna inte är väl underbyggda. Dessa riksintressen måste samtidigt vara tydliga, begripliga och i
allt väsentligt accepterade. Vår uppfattning är att om länsstyrelsen visade på mer sparsamhet
med förslag till ytor av riksintresse för friluftslivet skulle det vara positivt för riksintressets
övergripande genomslagskraft och värde. Vår upplevelse är att remitterad revidering av befintliga och förslag till nya riksintresseområden för friluftslivet skett på ett för slentrianmässigt sätt, där handläggningen karaktäriseras av ett övergripande förhållningssätt och mycket
generella ställningstaganden då det gäller att föreslå nya och utökade områden.
Mariestads kommun vill även i detta sammanhang påminna om länsstyrelsens nyligen remitterade förslag till ”utvidgning av strandskyddsområden”. Kommunen har ännu inte fått någon respons från länsstyrelsen på de synpunkter som lämnats på remissen, men argumentationen är i allt väsentligt tillämpbar på remissen kring översynen av riksintresse för friluftslivet. Kommunens yttrande biläggs detta yttrande.
Yttrande över specifika föreslagna områden

FO07: Djuröarkipelagen, Brommö-Torsö-Fågelö (Utökat område)
Område FO07 har utökats och täcker in landytan Viknäsudde och kusten in i Götene kommun. Mariestads kommun ställer sig frågande till varför detta gjorts då motivering saknas.
Inga friluftslivrelaterade attraktioner har redovisats i förslaget längs kuststräckan. Kommunen kan heller inte utläsa varför samtliga strandområden utmed Vänern har föreslagits ingå i
riksintresset för friluftslivet.

Yrkande: Mariestads kommun yrkar på det utökade området tas bort samt att en djupare analys görs
över HELA område FO07. Kommunens bedömning är att riksintresset för friluftslivet utmed Vänerns
stränder måste kunna delas upp samt differentieras på ett annat sätt. De områden som framför allt bör
värnas utgörs av det direkta skärgårdslandskapet. Områden som idag nyttas för konventionellt jord- och
skogsbruk ska inte ingå i riksintresseområdet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10
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Kommunstyrelsen
Ks § 35 (forts.)
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FO11: Göta kanal (Minskat område)
Området FO11 innefattar några av Mariestad kommuns utpekade LIS-områden. I Lyrestad
och Sjötorp har kommunen utpekade LIS- områden. Lyrestads LIS-område syftar till att
bygga ut ett mindre antal bostäder vid kanalens strand. LIS-området 3c i Sjötorp kräver detaljplan för exploatering (bostäder eller bandyplan) inom gränserna för riksintresset.

Yrkande: Mariestads kommun har inget att erinra mot riksintresset i dessa områden under förutsättningen att det inte inskränker på planarbetet inom de befintliga LIS-områdena. Det är bra att riksintresset för
friluftsliv anpassas för att harmoniera med riksintresset för kulturmiljövård.
FO29: Lugnåsberget – Vristulven (Nytt område)
Området FO29 tar enligt förslaget upp en yta på ca 3900 ha. Uppskattningsvis motsvarar
redan utpekade intressen inom området 1000-1300 ha.

Yrkande: Mariestads kommun yrkar att FO29 delas upp i två områden då den föreslagna ytan upplevs
som omotiverat stor. Områdena bör även samordnas för att harmoniera med de gränser som redan gäller
idag för utpekade intressen som kan förknippas med friluftsliv. D.v.s. naturreservat vid Vristulven och
riksintresse för kultur- och naturvård, landskapsbildsskydd samt naturvårdsprogram vid Lugnåsberget.

FO56: Östen
Yrkande: Mariestads kommun yrkar att gränserna för FO56 revideras så att de dras närmare områdets
huvudsakliga friluftsvärde, nämligen fågelskådning intill sjön Östens stränder. Ytan (samtliga kommuner)
som upptas för fritidsintresset är nästan 6800 ha jämfört med naturreservatets 1400 ha. Förslagsvis kan
områdesgränserna för riksintresset för naturvård kring Östen efterliknas inom friluftslivet. Kommunen anser
att framför allt de östra områdena om sjön Östen är omotiverade som riksintresse för friluftslivet.
Anmärkning kring FO46 och FO47
Mariestads kommun tillstyrker att områden FO46 och FO47 tas bort.
Bakgrund

Länsstyrelsen Västra Götalands län genomför under år 2013-2014 en översyn av riksintresset för friluftslivet, föreskrivet av miljöbalken (3 kap 6§). Översynen omfattar reviderade
gränser av befintliga områden och även förslag till helt nya områden. Riksintresseområdets
syfte är att bevara/främja den typ av markanvändning som passar områdets förutsättningar
bäst. Särskilt har vikt lagts på utpekandet av friluftsområden i anknytning till större städer.
Mariestads kommun arbetar idag mycket aktivt och kommer fortsätta arbetet för att skapa
nya och attraktiva miljöer för rekreation, boende och näringsverksamhet vid utvalda platser
och stränder inom kommunen. I detta sammanhang är olika typer av riksintressen vanligtvis
styrkor då det gäller att skapa förutsättningar för en aktiv landsbygdsutveckling. Riksintressen som skapar förutsättning för att människan ska kunna ta del av dessa värden idag i
kommande generationer.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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FO29, Lugnåsberget- Vristulven
-

FO29 är förslag till nytt riksintresseområde. Delar av området som föreslås är ett välbesökt friluftsmål, särskilt kring Vristulvens norra strand och Lugnåsberget.

-

Inom området finns två områden som ingår i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
Lugnåsberget och Vristulven. Vristulvens naturreservat täcker numera in det senare.

-

Området har flera kulturhistoriskt värdefulla områden och innefattar två områden som
beskrivs i det kommunala bevarandeprogrammet. Dyrenäs, Lugnåsberget med Lugnås
kyrka. Lugnåsberget har även riksintresseområden för kultur och naturmiljö samt omfattas av landskapsbildsskydd.

-

I norra delen av området finns flera fornlämningar, huvudsakligen stenbrott från
kvarnstensbrytning. Qvarnstensgruvan drivs av en ideell förening och syftar till att berätta om den tidigare brytningen. I den södra delen, vid Vristulvens norra strand finns
lämningar av en fornborg.

-

Ett stort opåverkat område i Mariestads kommuns översiktsplan (utpekat med stöd av
miljöbalken 3 kap 2§) innesluter hela område FO29. Lindbergska provytans naturreservat återfinns inom riksintressets gränser.

FO56, Östen
-

Området FO56 är ett nytt riksintresseområde för friluftslivet som ligger i Mariestad,
Töreboda och Skövdes kommuner.

-

Området vid Östen och Tidandalen är känt för sitt fågelliv och är en viktig rastlokal för
flyttfåglar. Friluftslivet i området är därmed huvudsakligen fågelskådning.

-

Området närmast sjön som också inkluderar våtmarkskaraktär omfattas av riksintresse
för naturvård. Natura 2000- och naturreservatstatusklassning finns också.

-

Odensåker väster om Östen är kulturhistoriskt värdefullt och omfattas av det kommunala bevarandeprogrammet.

-

I området finns även riksintresse för natur- och kulturvård som överlappar det föreslagna riksintresset för friluftlivet.

-

Östens västra strand är i Äng- och hagmarksinventeringen klass 1 och Våtmarksinventeringen klass 1.

-

Biotopskydd för naturbetesmark finns söder om vattendraget Tidan, på Östens västra
strand.

-

Östen är ett RAMSAR- område som är ett internationellt åtagande att bevara våtmarksmiljöer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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FO11, Göta kanal
-

Gränserna för det redan utpekade riksintresset ritas om för att följa strandskyddet.
Området är även riksintresse för kulturmiljö.

-

Inom riksintresseområdet finns LIS-områden både i den gamla och den nya områdesutbredningen.

Områdena FO07, FO46 och FO 47, Vänern samt öar
-

Områdena omfattar huvudsakligen Vänern samt strandområden och öar i skärgården.
Större delen av område FO07 är sedan tidigare utpekat som riksintresse för friluftslivet.
Området har utvidgats att omfatta landdelar kring Viksnäsudde som sträcker sig till
Åsen i östlig riktning och in i Götene kommun i västlig riktning.

-

FO07 omfattar öar i Vänern däribland Onsö, Bromö, Kalvöarna och Djuröarna m.fl.
Dessa omfattas eller omfattas delvis av områdesskydd för naturmiljö och är intressanta
ur ett friluftslivsperspektiv. Även en del strandnära zoner på Torsö ingår i riksintresset.

-

Område FO46 är ett vattenområde i Vänern som delvis ligger i Gullspångs kommun
vilken framhållit områdets upprättande som positivt. Vid länsstyrelsens möte 2014-0114 i Skara blev Mariestads representanter underrättade om att FO46 eventuellt skulle
utgå till följd av motstående intressen i Värmland.

-

Området FO47 ligger till största delen i Götene kommun. Enbart vattenområden finns
i Mariestadskommun som ligger utanför Viksnäs udde och väster om Onsö. Även område FO47 kan komma att strykas som förslag.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt miljöinspektör Anders Hultén Olofsson 2014-01-20, Yttrande över remiss om översyn och revidering av riksintresse
för friluftslivet i Västra Götalands län.
Länsstyrelsen Västra Götalands län 2013-10-22, Remiss angående översyn och revidering av
riksintresseområde för friluftslivet i Västra Götalands län.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-04-25, Yttrande över förslag
till utvidgning av strandskyddsområden i Mariestads kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 35 (forts.)
______________________________________________________

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten 2013-02-04, Riktlinjer för översyn 20122014 av riksintressen för friluftsliv.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 36

KS 2014/35

Preliminära budgetramar för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om preliminära budgetramar för år 2015 enligt upprättat förslag.
Marianne Kjellquist (S), Therése Weckström (S), Janne Jansson (S), Sture Pettersson (S),
Nils Farken (MP) samt Per Rosengren (V) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-02-05 presenterade ordförande Johan Abrahamsson (M) de preliminära budgetramarna år 2015 för kommunens nämnder. Budgetramarna
ska konsekvensbeskrivas av respektive nämnd den 23 april inför kommunfullmäktiges beslut i juni om budget 2015 och flerårsplan för åren 2016 och 2017.
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

Preliminära budgetramar 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 37

KS 2013/461

Delegation för klimatanpassningsinsatser i Göta älvdalen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande över rapporten ”Delegation för klimatanpassningsinsatser i Göta älvdalen”:
Mariestads kommun är positivt till, och ställer sig bakom, förslaget om att tillsätta en delegation för klimatanpassningsinsatser i Göta älvdalen. Kommunen konstaterar samtidigt att
tillflödet till Göta älv, sjön Vänern, är den faktor som på ett avgörande sätt ger förutsättningarna för delegationens uppdrag. Regeringen borde därför enligt kommunens förmenande redan i detta skede ta ett tydligare ställningstagande kring hur problematiken kring
Vänerns reglering och dess konsekvenser i form av översvämningsrisker.
Mariestads kommun anser att regeringen bör tillsätta en samordningsfunktion/ samordningsman med huvuduppgift att utreda och lämna förslag till långsiktig reglering och avtappningsstrategi för Vänern.
Bakgrund

Socialdepartementet har remitterat Statens geotekniska instituts rapport ”Delegation för
klimatanpassningsinsatser i Göta älv” för yttrande. Sammanfattat bygger förslaget på att regeringen ska inrätta en särskild delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta älvdalen. Rapporten föreslår på vilket sätt delegationen ska företräda och samordna olika myndigheters intressen samt hur den ska finansieras. Delegationen föreslås få
ett övergripande ansvar för samordning och prioritering av skredriskminskande insatser i
Göta älvdalen samt för utredningar och rekommendationer för åtgärder.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V), Marianne Kjellquist (S) och 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 planeringschef Kristofer Svensson 2014-01-20, Delegation för klimatanpassningsinsatser i Göta älvdalen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 37 (forts).
______________________________________________________

Remiss från Socialdepartementet 2013-12-18, Delegation för klimatanpassningsåtgärder i
Göta älvdalen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialdepartementet
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 29

Kommunstyrelsen
Ks § 38

KS 2014/29

Nytt reglemente för intern kontroll
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till nytt reglemente för intern kontroll.
Bakgrund

Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Mariestads kommun. Intern kontroll är främst ett stöd för att styra verksamheten och i andra hand ett system för kontroll och tillsyn. Den interna kontrollen ska omfatta:
-

Verksamhetskontroller
Finansiell kontroll
Kontroll av efterlevnad av regler och beslut

Controllern på kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till nytt internkontrollreglemente med tillhörande malldokument under år 2013. Det tidigare reglementet är antaget
av kommunstyrelsen 2000-04-17. Anledningen till att ett nytt reglemente tagits fram är att
det ingår som ett första steg i det under år 2013 påbörjade utvecklingsarbetet med att höja
kvalitén i kommunens internkontrollarbete.
Det nya reglementet är tydligare avseende syfte, tillämpning, organisationen kring internkontollen och uppföljning samt återrapportering av resultat. Till det nya reglementet har det
även utarbetats ett antal malldokument som stöd och hjälp vid internkontrollarbetet. Det
finns till exempel en ny mall för riskvärdering, internkontrollplanen har en ny resultatdel
och kontrollrapporter. Dessutom styr dokumentet hur verksamhetschefernas återrapportering ska gå till och se ut.
Det nya reglementet kommer succesivt införas och ska tillämpas av alla nämnder från och
med verksamhetsår 2015. Förslaget redovisas på sammanträdet av controller Håcan Lundqvist.
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 av ekonomichef Maria Vaziri 2014-01-23, Nytt reglemente internkontroll.
Förslag till Reglemente intern kontroll Mariestads kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 30

Kommunstyrelsen
Ks § 38 (forts.)
_____________________________

Risk-och kontrollmatris
Internkontrollplan
Gällande reglemente för intern kontroll i Mariestads kommun
Beskrivning av skillnader mellan gällande reglemente och förslaget till nytt reglemente.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Controller Håcan Lundqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 31

Kommunstyrelsen
Ks § 39

KS 2013/57

Uppföljning av internkontrollplan för år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2013-03-07 en internkontrollplan för år 2013. Intern kontroll är en
viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att säkerställa att
organisationen uppfyller fullmäktiges fastställda mål och gällande lagstiftning. Vidare ska
den interna kontrollen styra mot effektivitet och skapa trygghet genom ordning och reda.
Kommunledningskontoret har gjort en uppföljning av planen för att kontrollera hur verksamheterna arbetat efter antagna mål, riktlinjer och rutiner som bedömdes viktigast att följa
upp under år 2013 utifrån aspekterna väsentlighet och risk.
KPMG har genomfört en extra granskning av vissa verksamheter under åren 2012 och 2013
som ett led i internkontrollarbetet. Baserat på deras iakttagelser vid genomgången av gymnasiets yrkesprogram och arbetsmarknadsenheten beslutade kommunstyrelsen även 201304-11 att anta en aktivitetsplan 2013 som ska vara en bilaga till internkontrollplanen för år
2013. Ekonomichef och controller har återrapporterat till kommunstyrelsens arbetsutskott
vid två tillfällen; 2013-06-27 samt 2013-11-07.
Ekonomichef Maria Vaziri informerar om uppföljningen av internkontrollplanen 2013 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

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2014-01-22, Uppföljning plan för intern
kontroll 2013.
Förslag till plan för intern kontroll 2013, Administrativa & redovisningskontroller, både
inom kommunledningskontoret och kommunövergripande.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 32

Kommunstyrelsen
Ks § 40

KS 2014/30

Internkontrollplan för år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till plan för intern kontroll 2014.
Bakgrund

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till plan för intern kontroll år 2014. Intern
kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att
säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll avser att:
-

Ha grepp över både verksamhet och ekonomi.
Styra mot effektivitet.
Ha ordning och reda.
Skapa trygghet.

Varje år beslutas om en plan för intern kontroll där man väljer att fokusera på några kontrollmoment. Planen innefattar både administrativa kontroller och redovisningskontroller
och avser både kommunledningskontoret och kommunövergripande. Förslaget bygger på
en risk- och väsentlighetsanalys samt utvärdering av internkontrollplanen år 2013.
Ett utvecklingsarbete har påbörjats under år 2014 utifrån den s.k. COSO-modellen. Syftet är
att på ett mer systematiskt sätt gå igenom nämnd för nämnd genom att kartlägga nämndernas viktigaste verksamhetsprocesser. Kommunens controller har utarbetat ett nytt internkontrollreglemente med tillhörande dokument som kommer att ligga till grund för internkontrollarbetet år 2015. Förslaget redovisas på sammanträdet av ekonomichef Maria Vaziri.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2014-01-22, Internkontrollplan för 2014.
Mariestads kommun, plan för intern kontroll 2014, Administrativa och redovisningskontroller, både inom kommunledningskontoret och kommunövergripande.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Controller Håcan Lundqvist
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 33

Kommunstyrelsen
Ks § 41

KS 2013/44

Uppföljning av kommunledningskontorets verksamhetsplan år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av kommunledningskontorets verksamhetsplan
år 2013.
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2013-03-07 verksamhetsplanen för kommunledningskontorets arbete. Kommunledningskontorets uppdrag innefattar bland annat att arbeta kommunövergripande för att styra/leda, samordna och utveckla de interna processerna. Syftet med
denna verksamhetsplan var att förtydliga kommunledningskontorets uppdrag och prioriterade mål för år 2013.
Kommunledningskontoret har gjort en uppföljning av verksamhetsplanen för att kontrollera om målen har uppnåtts. Vissa av målen är långsiktiga och då följer vi upp att de planerade aktiviteter som genomförts. De planerade aktiviteterna har till stor del genomförts och
av de 14 prioriterade verksamhetsmålen är samtliga helt eller till största del uppnådda.
Kommunledningskontorets chef Maria Vaziri och kommunledningskontorets ledningsgrupp informerar om uppföljningen av verksamhetsplanen 2013 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

Skrivelse upprättad av kommunledningskontorets chef Maria Vaziri 2014-01-27, Uppföljning av kommunledningskontorets prioriterade förvaltningsmål 2013.
Uppföljning av kommunledningskontorets förvaltningsmål år 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chef för Sektor ledning Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 34

Kommunstyrelsen
Ks § 42

KS 2014/31

Verksamhetsplan för Sektor ledning år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för en kostnadsberäkning av de föreslagna målen.
Bakgrund

Kommunledningskontoret bildar tillsammans med fritidskontoret och verksamhet kultur
Sektor ledning. Chef för Sektor Ledning är Maria Vaziri
Kommunledningskontorets uppdrag är att, i enlighet med kommunstyrelsens lednings- och
styrfunktion, arbeta kommunövergripande för att leda, samordna och utveckla de interna
processerna. Kommunledningskontoret ska verka för en helhetssyn på kommunens verksamheter och ekonomi, vilket innefattar ett kommungemensamt arbetssätt samt att beslutade förändringar får genomslag i samtliga förvaltningar och verksamheter
Verksamhet kultur ska medverka till att Mariestad är en attraktiv och levande kommun att
bo och mötas i, dels genom att ge möjligheter till ett aktivt kulturliv, och dels genom att
skapa förutsättningar för personlig utveckling och bildning. Verksamhet kultur omfattar
enheterna bibliotek, musikskola, museum och teater.
Fritidsenheten blir från och med år 2014 en ny och sammanhållen organisation där alla fritidsfrågor samlas. Fritidsgårdarna och badanläggningarna organiseras verksamhetsmässigt
under enheten tillsammans med fritidskontoret som ansvarar för samtliga kommunala föreningsbidrag, avtal med föreningar om drift- och skötselavtal för kommunala idrottsanläggningar samt övergripande strategiska fritidsfrågor.
Syftet med den upprättade verksamhetsplanen är att beskriva Sektor lednings roll och uppdrag samt verksamhetens mål för år 2014.
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för Sektor ledning år 2014.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att verksamhetsplanen för sektor ledning år
2014 ska återremitteras för en kostnadsberäkning av de föreslagna målen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Kommunstyrelsen
Ks § 42 (forts).
______________________________________________________

Underlag för beslut

Förslag till verksamhetsplan för Sektor ledning år 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för Sektor ledning Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 35

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 36

Kommunstyrelsen
Ks § 43

KS 2013/329

Medborgarförslag om att kommunen ska vidta åtgärder mot
buskörning med höga ljud och vansinnesfärder i centrum nattetid
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att ta upp frågan om förbud mot bilkörning nattetid i delar av centrum för beslut.
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
Bakgrund

Sofia Svensson, Klaraberg 1 på Torsö, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen
ska vidta åtgärder mot buskörning med höga ljud och vansinnesfärder i centrum nattetid.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet överlämnades till tekniska förvaltningen för beredning.
Tekniska förvaltningen ser positivt på medborgarförslaget. Förvaltningen ser en möjlighet
att påbörja arbetet för att minska det aktuella problemet och föreslår följande åtgärder:
-

Avgränsa parkeringsytorna på parkeringen mellanjärnvägen och systembolaget så att de
inte inbjuder till buskörning (tekniska nämnden).

-

En polisinsats (Polisen).

-

Föra en dialog med ungdomarna för att skapa en beteendeförändring (BRÅ).

Avgränsningen av parkeringsytorna bedöms vara möjlig att utföra med betongelement och
balkar på motsvarande sätt som på hamnplan. Åtgärden har inte kostnadsberäknats.
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 Sofia Svensson om att kommunen ska vidta åtgärder mot buskörning med höga ljud och vansinnesfärder i centrum nattetid.
Skrivelse av tekniska chefen Åke Lindström 2014-01-13, Svar på medborgarförslag om att
kommunen ska vidta åtgärder mot buskörning med höga ljud och vansinnesfärder i centrum
nattetid i Mariestads kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 37

Kommunstyrelsen
Ks § 43 (forts.)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Sofia Svensson)
(Brottsförebyggande Rådet/folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson/säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 38

Kommunstyrelsen
Ks § 44

KS 2014/43

Bokslut 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Ekonomiavdelningen har upprättat ett bokslut 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
för år 2013. Ekonomiansvarig Jonas Eriksson föredrar bokslutet på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Redovisning av bokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2013, 2014-02-10
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Sida 39

Kommunstyrelsen
Ks § 45

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 22 januari 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 29 januari 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst oktober 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, riksfärdtjänst oktober 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst november 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, riksfärdtjänst november 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, färdtjänst december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Utvecklingsenheten

Delegationsbeslut, riksfärdtjänst december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-02-10

Kommunstyrelsen
Ks § 45 (forts.)
______________________________________________________

Redovisnings- och upphandlingsenheten

Delegationsbeslut upphandlingar år 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 40

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-02-10

Anslagsdatum

2014-02-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-03-10
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

