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Sida 0

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Vänersalen/Österön klockan 8.30–14.15
Sammanträdet ajournerades 12.00–13.00.

Beslutande

Johan Abrahamsson
Christer Dalvik
Marianne Kjellquist
Nils Farken
Rune Skogsberg

Övriga deltagande

Se nästa sida.

Utses att justera

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

(M)
(MAP)
(S)
(MP)
(C)

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

Ordförande
1: e vice ordförande
2: e vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Paragrafer

49-51

Ola Blomberg
Ordförande

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

Johan Abrahamsson
Justerande

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

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-29

Sida 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Övriga deltagande:
Björn Fagerlund
(M)
Janne Jansson
(S)
Sture Pettersson
(S)
Lennart Daghed
(FP)
Stellan Kronberg
(M)
Marina Smedberg
(S)
Evert Eklind
(MAP)
Björn Nilsson
(S)
Per Rosengren
(V)
Lars Arvidsson
Maria Vaziri
Kristofer Svensson
Lotta Hjoberg
Lars Sylvén
Åke Lindström
Stefan Wallenå
Lars Bergqvist
Maria Henriksson
Pia Svartén
Bas Thijssen
Elisabeth Westberg
Annica Olsson
Pia Möller
Håcan Lundqvist
Anders Hultén Olofsson
Ola Blomberg

Justerandes signatur

Ordförande socialnämnden § 49
Vice ordf. socialnämnden § 49
2: e vice ordf. barn- och utbildningsnämnden § 49
Vice ordf. barn- och utbildningsnämnden § 49
2: e vice ordförande miljö- och byggnadsnämnden § 49
Ledamot miljö- och byggnadsnämnden § 49
2: e vice ordförande tekniska nämnden § 49
Ledamot tekniska nämnden/avfallsnämnden § 49
Ledamot kommunstyrelsen § 49
Kommunchef
Ekonomichef/chef Sektor ledning § 49
Chef Sektor samhällsbyggnad §§ 49-51
Chef Sektor omsorg § 49
Miljö- och byggnadschef § 49
Teknisk chef § 49
Personalchef § 49
Redovisningschef § 49
Kulturchef § 49
Ekonom § 49
Ekonom § 49
Ekonom § 49
Ekonom § 49
Redovisningsekonom § 49
Controller § 49
Miljöinspektör § 50
Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 49

Budgetupptakt för budget år 2015 med flerårsplan för åren
2016-2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Budgetupptakten inleddes av kommunchef Lars Arvidsson som reflekterade över kommunens ekonomi; hur den såg ut igår, hur den ser ut idag och i framtiden. Budgetupptakten
innefattade bl.a. följande informations- och diskussionspunkter:
-

Ekonomichef Maria Vaziri lämnade en ekonomisk omvärldsanalys.

-

Ekonomienhetschef Jonas Eriksson informerade om tidplanen för budgetarbetet och
lämnade en känslighetsanalys.

-

Kommunens nämnder informerade om behov och möjligheter för budgetåret 2015
samt för åren 2016-2017.

-

Chefen för kvalitetsenheten Maria Torp informerade om kommunens vision, nämndernas målarbete samt Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK).

Budgetupptakten avslutades av kommunalråd Johan Abrahamsson (M) samt oppositionsråd
Marianne Kjellquist (S).
Kjellquist tackade för en bra förmiddag med bra underlag samt informerade kortfattat om
oppositionens budgetarbete och prioriteringar.
Abrahamsson tackade för en bra budgetupptakt och betonade att kommunen har en mycket
bra verksamhet idag. Abrahamsson informerade vidare om majoritetens budgetarbete och
kommunens ekonomiska förutsättningar.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-29

Sida 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 50

KS 2013/0387

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande över remissen angående översyn och
revidering av riksintresse för friluftslivet i Västra Götalands län:
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 remitterad revidering av befintliga och förslag till nya riksintresseområden för friluftslivet skett på ett allt sätt där handläggningen karaktäriseras av ett övergripande förhållningssätt och mycket generella ställningstaganden då det gäller att föreslås 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
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Ksau § 50 (forts.)
______________________________________________________

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
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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.
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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 riskintresseområdet 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.

Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
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.
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Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten 2013-02-04, Riktlinjer för översyn 20122014 av riksintressen för friluftsliv.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Länsstyrelsen Västra Götalands län)
(Miljö- och byggnadsförvaltningen, Planeringschef Kristofer Svensson)
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Ksau § 51

Arbetsutskottets uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
organisatoriska förändringar inom AME. Förändringarna innebär att gamla Rhema läggs
under nuvarande Servicecenter. Vidare ska Framtidsspåret och Kraftsamling integreras i
arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamhet.
AME:s verksamheter ska vara placerade på Mariaskolan inom ramen för Marianova.
Kommunchefen ska fortlöpande informera arbetsutskottet om utredningsuppdraget.
______________________________________________________

Handelsplats Mariestad

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att bjuda in ordföranden för
Handelsplats Mariestad till ett sammanträde med arbetsutskottet.
______________________________________________________

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att bjuda in ordföranden för
Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle till ett sammanträde med arbetsutskottet.
______________________________________________________

Krontorpsrondellen

Lions Club i Mariestad har lämnat ett förslag till utsmyckning av Krontorpsrondellen. Planeringschef Kristofer Svensson informerade om förslaget på arbetsutskottets sammanträde.
Arbetsutskottet beslutade att ta med sig förslaget till respektive partigrupp för diskussion.
______________________________________________________

Livsmedelsstrategi

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
livsmedelsstrategi för Mariestads kommun. Syftet med strategin är att så långt möjligt upphandla svenskt kött och svenska grönsaker.
______________________________________________________

Justerandes signatur
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Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-01-29

Anslagsdatum

2014-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-02-24

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

