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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Övriga deltagande

Ulf Andersson
(S)
Evert Eklind
(MAP)
Björn Fagerlund
(M)
Janne Jansson
(S)
Lars Arvidsson
Åke Lindström
Elisabeth Westberg
Lotta Hjoberg
Anette Karlsson
Annica Olsson
Pia Möller
Katarina Lindberg
Pia Svartén
Maria Vaziri
Jonas Eriksson
Margaretha Johansson
Oskar Johansson
Maria Appelgren
Kristofer Svensson
Erik Randén
Maria Nilsson
Adam Johansson
Anders Hultén-Olofsson
Mats Widhage
Lars Wallskog
Anders Johansson
Ola Blomberg

Justerandes signatur

Ordförande tekniska nämnden § 444
2: e vice ordf. tekniska nämnden § 444
Ordförande socialnämnden § 445
Vice ordförande socialnämnden § 445
Kommunchef
Teknisk chef § 444
Ekonom § 444
Vård- och omsorgschef § 445, del av § 457
Individ- och familjeomsorgschef § 445, § 447
Ekonom § 445
Ekonom § 445
Barn- och utb. chef §§ 446-447, del av § 457
Ekonom § 446, del av § 457
Ekonomichef §§ 444-446, § 451
Ekonomienhetsansvarig §§ 444-446, § 451
Länsstyrelsen § 447
Länsstyrelsen § 447
Rektor Vadsbogymnasiet § 447
Planeringschef §§ 452-453, §§ 455-456, del av § 457
Exploateringschef § 452, § 455, del av 456
Planarkitekt § 452, § 455
Planarkitekt § 452
Projektledare §§ 452-453, § 455
Näringslivsutvecklare § 456
Handelsutvecklare del av § 456
Projektledare/samordnare del av § 456
Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 442

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Anteckningar från Hornborgarrådets möte 26 augusti 2013.
2. JEDE AB. Underrättelse om fusion. Jede skall gå upp i Nestlé i enlighet med 23 kap 28
§ aktiebolagslagen.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Ksau § 443

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Lidköpings kommun. Inbjudan från kommunalrådet att diskutera Kinnekullebanan
förutsättningar med anledning av den nationella planen för transportsystemet 20142025. Mötet är torsdagen den 17 oktober 2013 kl. 13.30–15.00 i Stadshuset i Lidköping.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) samt oppositionsråd Marianne Kjellquist (S)
kommer att representera Mariestads kommun vid mötet.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Ksau § 444

KS 2013/0153

Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 3
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, i samråd med tekniska
förvaltningen, utarbeta förslag till effektiviseringar i tekniska nämndens verksamhet med
syfte att minska kommunens kostnader.
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 ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-09-26.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Tekniska nämnden)

Justerandes signatur
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Ksau § 445

KS 2013/0153

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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 ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde
2013-09-26.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Socialnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/0153

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en genomlysning av kostverksamhetens ekonomi och verksamhet.
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 ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-09-26.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Barn- och utbildningsnämnden)

Justerandes signatur
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Ksau § 447

KS 2013/0152

Omförhandling av avtal om ensamkommande flyktingbarn
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen/diskussionen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 att säga upp avtalet med Migrationsverket om
mottagning av ensamkommande flyktingbarn för omförhandling av de ekonomiska villkoren.
Enligt det uppsagda avtalet ska Mariestads kommun ta emot ensamkommande flyktingbarn,
pojkar i åldern 16-18 år. När pojkarna anländer till kommunen som asylsökande placeras de
på boendet Luna som drivs av Gryning vård enlig avtal.
Mottagandet sker i samarbete med Töreboda kommun. Mariestads kommun har liksom Töreboda tre asylplatser vardera samt fem respektive en plats för ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd. På de åtta platser som Mariestads kommun har kan man räkna med
en genomströmning på ca 20-25 ungdomar per år. När de fått permanent uppehållstillstånd
ingår de i kommunens ordinarie flyktingkvot om 50 personer per år. Det uppsagda avtalet
med Migrationsverket ger inte full kostnadstäckning för ungdomarnas skolgång. Detta innebär en ekonomisk belastning för kommunen varför avtalet behöver omförhandlas.
Förutsättningarna för en omförhandling av avtalet diskuteras på sammanträdet med länsstyrelsens representanter Margaretha Johansson och Oskar Johansson. I diskussionen deltar
även barn- och utbildningschef Katarina Lindberg, rektor Maria Appelgren samt individoch familjeomsorgschef Anette Karlsson.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Rektor Maria Appelgren
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur
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Ksau § 448

KS 2013/0294

Medel för utredning av renoveringsbehovet vid Ekuddens utebad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera en utredning av renoveringsbehovet vid Ekuddens
utebad.
Kostnaden finansieras 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.
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:
Kommunstyrelsen
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Fastighetschef Bosse Theoren)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 449

KS 2013/0332

Igångsättningstillstånd för projektering och ombyggnad av
Stockholmsvägen etapp 2, mellandelen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för byte av
VA-ledningar, Stockholmsvägen etapp 2, mellandelen.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att, vid arbetsutskottets nästa sammanträde, informera om förutsättningarna avseende ekonomi och utförande för gestaltning
av Stockholmsvägen etapp 2, mellandelen.
Bakgrund

Arbetet med den nya gestaltningen av Stockholmsvägen pågår. Etapp 1 som avser Järnvägsgatan – Verkstadsgatan, centrumdelen, beräknas vara färdigställt under oktober 2013.
För att kunna samordna VA-arbeten och gatuombyggnad för mellandelen, behöver projekteringsarbetet påbörjas. I samband med projekteringen tas en mer precis kostnadsberäkning
fram. Kostnaden för gatuombyggnaden uppskattas till 4 440 tkr och VA-sanering uppskatttas till 9 620 tkr. Goda förhoppningar om statsbidrag finns inför år 2014.
Ombyggnaden sker i enlighet med framtagen gestaltningsplan. Denna etapp har ett enklare
och mindre påkostat utförande än centrumdelen. Arbetet kommer även att utföras mer
effektivt om det samordnas med VA-saneringen.
I dagsläget är det ca 20 år sedan som Stockholmsvägen asfalterades och behovet av ny beläggning är stort på hela den återstående sträckan upp till Krontorpsrondellen. Sträckan
skulle ha asfalterats inom beläggningsprogrammet om ombyggnad av VA-ledningar och nygestaltning inte varit aktuellt. Om Stockholmsvägen inte ska byggas om behövs ett beslut
om detta så att Stockholmsvägen kan asfalteras inom ramen för beläggningsprogrammet.
Tekniska nämnden beslutade 2013-09-10 att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för projektering och ombyggnad av Stockholmsvägen, etapp 2 mellandelen,
samt att anslå medel för projektets genomförande. Kostnaden för VA-åtgärder beräknas till
9 620 tkr och gatugestaltning 4 440 tkr.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-09-10 § 159, Igångsättningstillstånd för
Stockholmsvägen i Mariestad, mellandelen.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt projektledare Johan Bengtsson
2013-08-19, Igångsättningstillstånd för Stockholmsvägen, mellandelen.

Justerandes signatur
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Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Tekniska chefen Åke Lindström
Projektledare Johan Bengtsson
Gatuchef Matz Hasselbom

Justerandes signatur
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Ksau § 450

KS 2013/0275

Ställningstagande över West Swedens framtida inriktning,
organisation och finansiering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Näringslivsutvecklare Mats Widhage 2013-09-16, Remiss angående
West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering.
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.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
West Sweden
(Näringslivsutvecklare Mats Widhage)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 451

KS 2013/0002

Budget för kommunstyrelsens verksamheter år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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.
Underlag för beslut

Underlag för kommunstyrelsens budget år 2014.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur
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Ksau § 452

KS 2013/0331

Uppdrag om detaljplaneändring för Asken 13 och16,
Mariestads centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta
förslag till ändring av detaljplan för Asken 13 och 16.
Bakgrund

Ägarna till fastigheterna Asken 13 och 16 önskar fastighetsreglera dessa vilket inte är möjligt
i gällande stadsplan, detta medför att en planändring är nödvändig. Syftet med fastighetregleringen är att ändra tomtindelningen så att Asken 13 och 16 förblir en och samma fastighet.
Planavtal har upprättats mellan Mariestads kommun och fastighetsägarna för att bl.a. tydligöra finansiering och ansvar. För att planavtalet ska vara giltigt krävs att kommunstyrelsens
arbetsutskott ger utvecklingsenheten i uppdrag att ändra detaljplan för Asken13 och 16,
samt att detta kan ske med enkelt planförfarande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Adam Johansson
2013-09-16, Uppdrag om detaljplaneändring för Asken 13 och 16, Mariestads centralort.
Skrivelse från Håkan Samuelsson med önskemål om att fastighetsreglera Asken 13 och 16,
vilket kräver en planändring.
Karta över fastigheterna Asken 13 och 16.
Förslag till Avtal om ändring av detaljplan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes signatur
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Ksau § 453

KS 2012/0326

Redovisning av konsekvenser för generella bullerriktlinjer vid
vindkraftetablering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
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% 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
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 453 (forts.)
______________________________________________________

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.

______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Projektledare Anders Hultén-Olofsson)

Justerandes signatur
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Ksau § 454

KS 2013/0332

Beskrivning av verksamheter, uppdrag och befattningar inom
kommunledningskontoret
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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.
Underlag för beslut

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

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri)
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KS 2011/0040

Länsstyrelsens beslut att upphäva Detaljplan för Del av Sundet 5:1
m.fl., Torsö
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, till regeringen, överklaga länsstyrelsens beslut
att upphäva kommunfullmäktiges beslut (§ 59/2013) att anta detaljplanen för Del av Sundet
5:1 m.fl.
Bakgrund

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2013-05-27 (§ 59) att anta
detaljplanen för Del av Sundet 5:1 m.fl. Skälet till upphävandet är att Länsstyrelsen inte anser
att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inom området samt att ett plangenomförarande skulle påverka riksintressanta natur- och kulturvärden enligt 4 kapitlet MB.
Beslutet kan överklagas hos regeringen inom tre veckor från det datum som skrivelsen inkom till kommunen (senast 2013-10-10).
Länsstyrelsen har under framtagandet yttrat sig negativt över att detta strandskyddade område
tas i anspråk och beslutade i en skrivelse daterad i juli att planen ska prövas. Skälet för Länsstyrelsens beslut om prövning var att Länsstyrelsen befarar att strandskyddet enligt 7 kapitlet
miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser samt att en förtätat bebyggelse kan
innebära att fornlämningarnas skydd inte kan säkerställas på ett tillfredsställande sätt.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av 22 bostadsfastigheter för villa-och
fritidsbebyggelse, vägar och VA-system. Planområdet ligger inom ett av de utpekade LISområdena (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson
2013-09-20, Information: Detaljplan för Del av Sundet 5:1 m fl., Torsö.
Beslut från länsstyrelsen avseende Överprövning av beslut att anta detaljplan för Sundet 5:1
m.fl. Torsö, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Maria Nilsson
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Arbetsutskottets forum för närings- och tillväxtfrågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ambition och förväntningar på arbetsutskottets forum för närings- och tillväxtfrågor

Med anledning av att detta är första sammanträdet för arbetsutskottets forum för näringsoch tillväxtfrågor diskuteras arbetsutskottets ambition och förväntningar med detta forum.
______________________________________________________

Information från Handelsplats Mariestad

Handelsutvecklare Lars Wallberg presenterade sig själv och informerade om förutsättningarna för sitt arbete att, inom ramen för samverkan i Handelsplats Mariestad, verka för att
utveckla handeln i Mariestad.
______________________________________________________

Bredbandsutbyggnad på landsbyggden – nulägesbeskrivning

Projektledare Anders Johansson informerade om bakgrund, förutsättningar samt utmaningar för bredbandsutbyggnaden på landsbyggden i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun

Näringslivsutvecklare Mats Widhage informerar om det pågående arbetet med att upprätta
en landsbygdsstrategi för Mariestads kommun. Förtroendevalda i kommunen kommer att
bjudas in till en workshop den 28 oktober kl. 9-00-12-30 på Trädgårdens skola.
______________________________________________________

Övriga pågående aktiviteter

-

Julbelysning
Näringslivsutvecklare Mats Widhage informerar om bakgrunden till kommunstyrelsens
beslut 2013-09-12 att avsätta 250 tkr för en ny julbelysning i centrum.

-

Pågående arbete inre hamnen och stråket till Karlsholme
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén informerade om alternativa verksamheter och alternativ för etableringar i hamnområdet och Karlsholme.

-

Markanvisningsstrategi
Planeringschef Kristofer Svensson lyfte frågan om hur kommunen ska hantera relationen med tilltänkta exploatörer/köpare av kommunal mark och fastigheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-26

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 456 (forts.)
______________________________________________________

-

Handikappanpassning centrum
Arbetsutskottet diskuterade prioritering och möjligheter till finansiering av tillgänlighetsanpassade ingångar till butikerna i centrum. Utvecklingsenheten fick i uppdrag att
bereda ärendet inför politiskt beslut.

-

Maritima verksamheter
Näringslivsutvecklare Mats Widhage informerar om planerat möte mellan intressenter
inom det maritima området.

______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-26

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 457

Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ekuddens camping

Kommunchefen informerade om att Migrationsverket har visat intresse för att nyttja Ekuddens camping som ankomstboende för flyktingar. Kommunchefen informerade även om
hur kommunens förvaltningar hanterar ärendet.
______________________________________________________

Revisorernas övergripande granskning av kommunstyrelsen 2013

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
svar till revisorerna med anledning av den övergripande granskningen. Skrivelsen ska även
innefatta förslag till åtgärder som tillgodoser revisorernas synpunkter.
______________________________________________________

Övertagande av VA-anläggningen i Sjöängen – nulägesbeskrivning

Planeringschef Kristofer Svensson informerar om förutsättningarna för, samt det pågående
arbetet med att kommunen ska överta VA-anläggningen i Sjöängen.
______________________________________________________

Beredning av medborgarförslag om finskt förvaltningsområde

Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg informerar om det pågående beredningsarbetet med
medborgarförslaget att kommunen ska ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde.
Hjoberg kommenterade även den skrivelse som skickats till vissa förtroendevalda och högre
tjänstemän i kommunen från ordföranden i finska föreningen.
______________________________________________________

Skolinspektionens förelägganden – nulägesbeskrivning

Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg informerade arbetsutskottet om det pågående
arbetet med kommunens svar till skolinspektionen. Svaret ska vara inkommen till Skolinspektionen senast den 15 oktober.
______________________________________________________

Utrymningsvägar vid LSS-boende

Kommunchefen informerade om räddningstjänstens beslut att ålägga Mariestads kommun
att etablera alternativa utrymningsvägar vid LSS-boendet på Mariegärdes väg.
______________________________________________________
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