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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 161

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västtrafik AB. Västtrafiks årsredovisning 2013.
2. Västtrafik AB. Angående skrivelse om förändring av Rondenbussarna. Ronden ingår inte i
Västtrafiks ordinarie utbud, utan är ett trafiktillköp som helt finansieras av Sjukreseenheten på
Västra Götalandsregionen. Beslut om förändringar på Ronden tas av den part som finansierar trafiken.
(KS 2014/1)
3. AB Göta kanalbolag. Info om samverkansprojekt ”Samverkan kring Göta kanal”.
4. Ungdomsstyrelsen. Ny rapport om ungas attityder och värderingar.
5. Missing People. Förfrågan om kommunen har möjlighet att ekonomiskt stödja verksamheten inom organisationen.
6. Afasi Skaraborg. Afasipatienterna behöver en snabbare hjälp till förbättring. Förslag att
kommunerna i Skaraborg gemensamt ska finansiera tre heltidstjänster som logoped.
(KS 2014/124)
7. Marianne Kjellquist. Rapport från Politisk Samverkansgrupp Skaraborg den 7 mars
2014. (Bifogas)
8. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 30 januari om detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund, Mariestads kommun
(KS 2011/1§90)
9. Länsstyrelsen Västra Götalands län m.fl. Dokumentation från nationell konferens om
insatser mot cannabis den 29-29 november 2013 i Stockholm.
10. Sveriges Kommuner och Landsting. Verksamhetsplan och budget 2014.
11. Kommunfullmäktige i Töreboda kommun. Beslut att godkänna upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden med undantag av tillägget till 10 § Taxor, ”Eventuella differenser avseende belopp regleras separat via kommunbidrag”. Avtalet träder i kraft när samtliga medlemskommuner godkänt det.
12. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Meddelande om antaget tillägg till översiktsplan för
Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen i Gullspångs kommun.
13. Samer Elawad, Anita Öhlander m.fl. Skrivelse med förhoppning om att kommunen
snarast iordningställer ett så stort antal kolonilotter som möjligt.
(KS 2012/161)
14. Västra Götalandsregionen, protokoll från regionstyrelsen 2014-02-18. Beslut att godkänna hemställan som sändes till regeringen 2014-02-05 angående utbyggnad av E20
med hjälp av lokal och regional medfinansiering.
(KS 2010/206)
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 161 (forts.)
______________________________________________________

15. Föräldraföreningen vid Flitiga Lisans skola. Skrivelse är skickad till kommunstyrelsens
ordförande (Evert Eklind (MAP) samt tekniska chefen Åke Lindström och avser trafiksituationen vid Flitiga Lisans skola.
(KS 2014/93)
16. Handikappföreningarna. Skrivelse gällande färdtjänst, sjukresor och upphandlingar av
dessa.
(KS 2014/82)
17. Förvaltningsrätten i Falun. Förvaltningsrätten beslutar att överlämna handlingarna i
målet till förvaltningsrätten i Jönköping.
18. Tolkförmedling Väst. Nyhetsbrev februari 2014.
19. Västra Götalandsregionen. Information om pris- och sortimentstrategi och tillköp.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Kulturarvsakademien. Inbjudan till Kulturarvsakademien i Åmål den 25 mars 2014.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 163

Bolagsdag med styrelsen för VänerEnergi AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott träffar styrelsen för VänerEnergi AB vid två tillfällen årligen för att diskutera verksamhetens utveckling, gemensamma frågor samt ekonomi. Vid
dagens sammanträde diskuterades bl.a. följande frågor:
Aktuellt planarbete
Chefen för Sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson informerar om pågående exploateringsprojekt, detaljplaner och aktuella utvecklingsprojekt inom utvecklingsenheten. informationen innefattade en mer utförlig beskrivning av den planerade utvecklingen av Sjölyckan.
Aktuella Ekonomifrågor
Redovisningschef Lars Bergquistinformerade om kommunens bokslut och ekonomiska utveckling 2013 (63 000 tkr för kommunkoncernen). Redovisningschefen informerade om
kommunens nya reglemente för intern kontroll som även gäller de kommunala bolagen.
Verksamhetsmodell 2014 för Mariestads kommun
Kommunchef Lars Arvidsson informerade om Verksamhetsmodell 2014, Mariestads kommun. Kommunchefen informerade bl.a. om organisation, samverkansformer samt att de
kommunala bolagen stegvis kommer att integreras i de gemensamma uppdragen.
VänerEnergi Telekom – presentation av telefonikoncept
Fredrik Beckman, Avdelningschef Telecom, VänerEnergi, informerade om verksamheten
inom Telekom. Informationen innefattade bl.a. aktuella kunder, skillnader på samarbetet
med offentlig verksamhet och företag, utbuds-/verksamhetsområden samt aktuellt MTGsamarbete om telefonin.
Vad tycker kunderna om VänerEnergi? – redovisning av kundundersökning
Rolf Åkesson, VD för VänerEnergi, informerade om genomförd kundundersökning.
Undersökningen visade att kunderna är mycket nöjda samt att det skett en tydlig förbättring
sedan föregående år. Nöjd kundindex är 80,4, att jämföra med medelvärdet för övriga energibolag där motsvarande index är 75,1.
Efterfrågan på fiberanslutning – vad gör VänerEnergi Stadsnät?
Rolf Åkesson, VD för VänerEnergi, informerade om stadsnätet i VänerEnergi. Informationen innefattade stadsnäts verksamhetsmässiga och ekonomiska utveckling sedan bildandet
1997. Informationen innefattade även pågående och planerad bredbandsutbyggnad på
landsbygden.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 163
______________________________________________________

VänerEnergi 2013 – redovisning av verksamheten
Rolf Åkesson, VD för VänerEnergi, informerade om verksamhet, omsättning samt ekonomiskt resultat inom VänerEnergi år 2014.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
VänerEnergi AB, Rolf Åkesson
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Ksau § 164

KS 2014/139

Genomlysning av kostverksamhetens ekonomi och verksamhet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-09-26 kommunchefen i uppdrag att genomföra
en genomlysning av kostverksamhetens ekonomi och verksamhet. Uppdraget överlämnades
till ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson samt kostchef Ann-Christine Gustavsson för
beredning.
Ekonomienhetsansvarige och kostchefen har upprättat en skrivelse i vilken de konstaterar
följande:
Förändringar i demografi och lokaler innebär ändrade förutsättningar för kostverksamheten.
Förändringar av antal elever, i huvudsak på grund av friskolor, har inneburit lägre intäkter
för kostenheten. Kostenheten har anpassat personalstyrkan på Grangärdet, Fredslund och
Högelidskolan.
Förändringar i antal boende på det särskilda boendet Fredslund har inneburit minskad personalbemanning.
Den totala personalneddragningen motsvarar ca 1,5 tjänst.
Ökat antal barn i förskolan innebär en ökad livsmedelskostnad men har hanterats med befintlig personal.
Totalt minskad kostnad för kostverksamheten år 2013 var ca 300 tkr under andra halvåret.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson samt kostchef Ann-Christine
Gustavsson 2014-02-28, Genomlysning av kostverksamhetens ekonomi och verksamhet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Kostchef Ann-Christine Gustavsson
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Ksau § 165

KS 2014/140

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att delta i insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands
län 2014.
Bakgrund

Länsstyrelsen bjuder årligen in kommunerna i Västra Götaland att delta i arbetet mot langning. Kommunernas kostnad för att delta är 3 000 kronor exklusive moms.
Under år 2013 deltog 44 av länets 49 kommuner tillsammans med Polisen, Länsstyrelsen,
Folkhälsoenheten i Skaraborg inom Västra Götalandsregionen och Länsnykterhetsförbundet i det gemensamma arbetet. Ambitionsnivån för år 2014 är att få med samtliga 49 kommuner i länet.
Sedan flera år har kommunernas, Polisens och Länsstyrelsens gemensamma arbete mot
langning av alkohol till ungdomar i Västra Götalands län utvecklats till ett reguljärt arbete
under hela året. I samband med riskhelger, genomförs särskilda insatser. Det är viktigt att
det är återkommande budskap som kommuniceras då det varje år är t.ex. nya tonårsföräldrar som behöver stärkas att vara restriktiva med alkohol till sina tonåringar. De regionala
myndigheterna inom ”Västra Götalandssamverkan mot droger” har uttalat sitt stöd för att
motverka langning av alkohol till ungdomar.
I samverkan ingår de fyra kommunalförbunden i länet, Göteborgs Stad, Polismyndigheten,
Folkhälsokommitténs sekretariat inom Västra Götalandsregionen, Tullverket, Kriminalvården och Länsstyrelsen. Övergripande mål för arbetet är:
-

Att motverka och minska ungdomars alkoholkonsumtion
Att senarelägga ungdomars alkoholdebut
Att försvåra för ungdomar att komma över alkohol
Att motverka illegal alkoholdistribution
Att skapa diskussion föräldrar emellan och med sina ungdomar
Att skapa diskussion och debatt hos allmänheten

Länsstyrelsens länssamordnare för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande
arbete samordnar länets gemensamma satsning mot langning.
Länsstyrelsen ansvarar även för att insatserna följs upp under 2014.
Kommunstyrelsen i respektive kommun ska stå bakom arbetet och ansvara för förankring
och medverkan från kommunala förvaltningar. Kommunerna ansvarar för den lokala mobiliseringen för att motverka langning av alkohol till minderåriga.
Polisens ansvar är att ha särskilt hög prioritet vid riskhelger, inför och under skolavslutningarna. Polisen ansvarar för att det finns uttalade kontaktpersoner gentemot kommunerna
kring detta arbete.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Länsstyrelsen Västra Götalands län 2014-02-27, Insatser mot langning av alkohol i Västra
Götalands län 2014.
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Insatser mot langning 2013.
Skrivelse upprättad av folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2014-03-17, Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2014.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Länsstyrelsen Västra Götalands län)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)
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KS 2013/431

Gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd i
MTG-kommunerna
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslaget till organisationsförändring av brottsförebyggande- och
trafiksäkerhetsarbetet.
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en representant från majoriteten och en från
oppositionen från berörda nämnder ska i det nya brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådet. Denna justering ska vara genomförd till kommunstyrelsens behandling av
ärendet.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utforma organisationen för tjänstemännen i det nya rådet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-12-05 kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att sammanföra Brottsförebyggande rådet och det Lokala Trafiksäkerhetsrådet till
ett råd. I uppdraget ingick även att utreda om det är möjligt att etablera ett gemensamt råd
för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Säkerhetssamordnaren och folkhälsoplaneraren har upprättat ett förslag till gemensamt
brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd i MTG-kommunerna. Förslaget bygger på att
minska mötesdeltagarna i BRÅ och komplettera med medlemar från LOTS. Rådet ska ha en
stöttande och sammanhållande uppgift mot kommunernas verksamheter. Kommunens
brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsarbetet ska i grunden bedrivas av verksamheterna
eller tillfälliga arbetsgrupper.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Johan Walfridson samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson, Gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd i MTGkommunerna
Förslag till gemensamt Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd MTG.
Organisationsskiss Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Säkerhetssamordnare Johan Walfridson)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)
Justerandes signatur
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KS 2014/38

Yttrande över Förslag till regional folkhälsomodell
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna några synpunkter på förslaget till
regional folkhälsomodell.
Bakgrund

I regionalfullmäktiges budget för år 2011 fick regionstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till att
utforma en regional folkhälsomodell i samverkan med kommunerna. Uppdraget lämnades
vidare till folkhälsokommittén som har upprättat ett förslag till regional folkhälsomodell.
Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Västra Götalandsregionen har i kraft att vara en region, med ansvar för flera områden där
befolkningens hälsotillstånd kan påverkas, potential att nyttja möjligheterna inom så väl det
offentliga som det civila samhället. Förslaget på regional folkhälsomodell syftar till att förbättra organisering och samverkan för att på så sätt få ett effektivare folkhälsoarbete.
Remissen syftar till att få svar på om samarbetsparter inom folkhälsoområdet i Västra Götaland anser att aktuellt förslag på regional folkhälsomodell ökar tydligheten för samverkan och
skapar effektivare folkhälsoarbete. Folkhälsokommittén önskar svar på följande fyra frågor:
-

Utvärderingen framhåller att det behövs en ökad samverkan mellan folkhälsokommittén och hälso- och sjukvårdsnämnderna. Anser ni att förslaget kan leda till en ökad
samverkan och ett effektivare folkhälsoarbete?

-

Utvärderingen framhåller att det behövs en ökad samverkan mellan folkhälsokommittén och hälso- och sjukvårdsnämnderna. Anser ni att förslaget kan leda till en ökad
samverkan och ett effektivare folkhälsoarbete?

-

Regionstyrelsen beredning för hållbar utveckling arbetar med strategiska frågor för
långsiktig utveckling av Västra Götaland. Anser ni att folkhälsoområdet bidrar till den
strategiska utvecklingen av Västra Götaland?

-

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och externa samverkansparter såsom samordningsförbund och idéburna sektorn gynnar folkhälsoområdet. På vilket sätt gynnas
folkhälsoarbetet i Västra Götaland av en ökad strukturerad samverkan mellan parterna?

Underlag för beslut

Förslag till regional folkhälsomodell, inklusive missivbrev från Västra Götalandsregionens
folkhälsokommitté.
Skrivelse upprättad av chefen för Sektor ledning Maria Vaziri samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2014-02-20, Yttrande angående ”Förslag på regional folkhälsomodell”.
______________________________________________________

Expedieras till: Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté,
Chefen för Sektor ledning Maria Vaziri, Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
Justerandes signatur
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KS 2014/89

Ansökan om utvidgad verksamhet samt kommunal borgen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna förvärvet av LSS boendet, (Spolvägen 2, del
av fastigheten Ullervad 31:72) i Ullervad.
Bakgrund

Föreningen Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening (RKHF) Mariestads Äldreboende
äger och förvaltar äldrebostäder med särskild behovsprövning av Mariestads kommun.
Kommunen utser tre av sju styrelseledamöter och har stort inflytande över föreningens verksamhet och ekonomi. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Fredslund och Myran.
Föreningen har arbetat med att förvärva befintligt LSS-boende (Spolvägen 2, del av fastigheten Ullervad 31:72) i Ullervad efter en förfrågan från Sektor stöd och omsorg. Syftet är att
bättre samordna detta boendes användning i verksamheten och få större inflytande i driftsoch underhållsfrågor.
Byggnaden ägs idag av Riksbyggens Brf Mariestadshus nr 13 och kommer vid ett förvärv att
avstyckas och bilda egen fastighet. Enligt föreningens stadgar krävs kommunens och Riksbyggens godkännande vid förvärv av fastighet. Vidare ansöker föreningen om kommunal
borgen på 3,5 mnkr för köpeskilling och de ombyggnader/upprustning som beräknas utföras i samband med förvärvet. Med denna säkerhet minskar föreningens kostnader för räntor, vilket direkt återkopplas till lägre hyror för lokaler och bostäder. Föreningen har idag
krediter på totalt 44,8 miljoner kr varav 35,0 omfattas av kommunal borgen.
Enligt kommunens borgensregler kan borgen lämnas för lån som tecknas av
kommunens helägda eller delägda företag i vilket Mariestads kommun har ett rättsligt bestämmande/inflytande. Bostadsrättsförening, där alla andelar ägs av kommunen (eller indirekt genom kommunägt bolag) likställs med kommunägt företag.
Chefen för Sektor Ledning/ekonomichefen bedömer risken för kommunen som låg eftersom kommunen har god insyn i föreningens ekonomi som är under kontroll med lån
bundna till låg ränta. Detta gynnar kommunen som på grund av detta får en sänkt kostnad
år 2014 med ca 300 tkr.
Underlag för beslut

Ansökan från Riksbyggen om utvidgad verksamhet samt kommunal borgen 2014-02-27.
Skrivelse upprättad av chefen för Sektor Ledning/ekonomichef Maria Vaziri 2014-03-06,
Ansökan om utvidgad verksamhet samt kommunal borgen.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för Sektor Ledning/ekonomichef Maria Vaziri, Riksbyggen)
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KS 2014/131

Diskussion: Förtydligande av uppdrag – långsiktig strategi/ handlingsplan för kommunens engagemang i skärgårdsmiljön
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade uppdraget och noterade informationen.
Bakgrund

I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade 20 tkr för att renovera en fyr
gavs ett stort och omfattande uppdrag om att upprätta långsiktig strategi/handlingsplan för kommunens engagemang i skärgårdsmiljön.
Chefen för sektor samhällsbyggnad fick detta uppdrag vidaredelegerat av kommunchefen
2014-02-26. Chefen för sektor samhällsbyggnad bedömer att det krävs en inledande politisk
formulering kring vilken typ av produkt som efterfrågas. I detta sammanhang är dess syfte,
inriktningsområden och aktiviteter särskilt viktiga.
Mot bakgrund av en kompletterande dialog kan med fördel en förstudie upprättas inför
fortsatta ställningstaganden och följduppdrag.
Chefen för sektor samhällsbyggnad önskar ett förtydligande av arbetsutskottets uppdrag
2014-01-08 (§ 19) om att ”upprätta långsiktig strategi/handlingsplan för kommunens engagemang i skärgårdsmiljön”.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-03-17,
Önskemål om förtydligande av uppdrag – långsiktig strategi/handlingsplan för kommunens
engagemang i skärgårdsmiljön.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 170

KS 2014/53

Yttrande över förslag till förändringar av föreskrifter för Djurö
nationalpark
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun tillstyrker förslaget.
Naturvårdsverkets förslag till att ta bort förbudet mot kommersiell verksamhet är bra då det
underlättar för t.ex. turbåtstrafik till Djurö vilket ökar möjligheten för människor att besöka
öarna. Idag är besökare i princip hänvisade till egen båt. En utveckling av besöksnäringen i
skärgården har stor vikt i Mariestads kommuns översiktsplan. Möjligheten till en hållbar
upplevelseinriktad besöksnäring är även en viktig tanke inom arbetet med i biosfärområdet
Vänerskärgården med Kinnekulle.
Kommunen bedömer att Djuröarna inte kommer att påverkas negativt då antalet besökare,
åtminstone i början, ändå bedöms bli relativt begränsat av tillgänglighetsskäl. På sikt kan
dock besöksfrekvensen komma att öka, t.ex. om turbåtstrafik, etableras och då kan behov
av en ombyggnad/-tillbyggnad av befintliga bryggor vid Malbergshamn uppkomma. Det
bör därför enligt kommuns mening finnas med under 4§ punkt ett att naturvårdsförvaltaren
har möjlighet att vid behov vidta sådana åtgärder.
Idrottsevenemang förekommer i nuläget inte på öarna och det är lämpligt att reglera eventuellt kommande sådana genom tillståndplikt.
I övrigt är det bra att föreskrifterna moderniseras och förtydligas så att det klarare framgår
för besökare hur de ska uppträda på öarna för att inte skada naturmiljön. Mariestads kommun bedömer inte att förändringen innebär någon större skillnad i sak med undantag för att
tältningsförbudet lättas upp och begränsas till det för hjortpopulationen känsligaste området. Något som även det bör underlätta för besök på öarna.
Bakgrund

Mariestads kommun har på remiss från Naturvårdsverket fått förslag till förändrade föreskrifter för Djurö nationalpark. Remissen har behandlats av utvecklingsenheten och miljöoch byggnadsförvaltningen gemensamt.
Förslaget innebär främst att det tidigare förbudet mot kommersiell verksamhet tas bort.
Tillståndsplikt införs istället för anordnade av idrottstävlingar och likande evenemang som
kan innebära slitage eller störning. Det nu gällande tältningsförbudet ersätts även av ett förbud som är geografiskt avgränsat för att skydda de känsligaste delarna. Tältning föreslås
istället begränsas till högst två dygn på samma plats för att undvika slitage och för att hålla
tillträdet för besökare öppet. För mindre öar och holmar behålls landstigningsförbud under
perioden 1 april till 31 juli till skydd för fågellivet.
Naturvårdsverket gör bedömningen att dessa lättnader i regelverket kan underlätta för människor att besöka öarna utan att oönskat slitage på naturmiljön uppkommer.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 170 (forts.)
______________________________________________________

Förslaget innebär även att förskrifterna i övrigt förtydligas så att det blir mer klart vad som
anses som störning av naturmiljön. Såväl avseende markägaren (staten) som besökande allmänhet.
Underlag för beslut

Naturvårdsverket 2014-02-12, Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt miljöinspektör Håkan Magnusson 2014-03-13, Remissyttrande, förändringar av föreskrifter för
Djurö nationalpark.
______________________________________________________

Expedieras till:
Naturvårdsverket
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Miljöinspektör Håkan Magnusson
Lidköpings kommun
Götene kommun
Biosfärkontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 171

KS 2014/122

Yttrande över Trafikverkets åtgärdsprogram enligt 12 § förordning
(2004:675) om omgivningsbuller
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun ser positivt på att Trafikverket planerar att långsiktigt minska bullernivåerna från E20. Kommunen hoppas att Trafikverket väljer att ta ett helhetsgrepp på trafiksäkerhets- och bulleraspekterna i samband med en ombyggnation av E20 och då genomför
bullerskyddande åtgärder. Bulleråtgärderna får dock inte vara hämmande för vägens funktion och standard.
Åtgärder för att minska buller vid källan, som bland annat ny beläggning, ger enligt kommunen bäst effekt på längre sikt och torde vara den mest kostnadseffektiva åtgärden. Kommunen vill framhäva att oönskade barriäreffekter på grund av bullerplank måste beaktas.
Bakgrund

Trafikverket har kartlagt de mest trafikerade vägarna, järnvägarna och flygplatserna i Sverige. Kartläggningen visar att totalt ca 1 000 000 människor är utsatta för bullernivåer från
väg, järnväg och flyg som överstiger gällande riktvärden.
Enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller skall det genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa (miljökvalitetsnorm enligt 5
kap. 2§ första stycket miljöbalken). Detta är andra gången kartläggning genomförs och åtgärdsprogram tas fram.
Trafikverket prioriterar att vidta åtgärder i befintliga miljöer som bedöms utsättas för höga
bullernivåer och därmed de största riskerna för störningar. Prioriteringen är gjord med hjälp
av en kartläggning över statliga vägar som trafikeras med mer än 3 miljoner fordon per år.
För Mariestads del gäller det E20:s sträckning genom delar av kommunen.
Trafikverket föreslår följande åtgärdsområden:
-

Bättre ljuddämpande fasader för de mest utsatta.

-

Mer ljuddämpande beläggningar och tystare trafik vid bullerkänsliga miljöer.

-

Tystare fordon och däck för alla miljöer.

-

Bättre planeringsstöd vid utveckling av samhället.

Underlag för beslutet

Trafikverket 2013-12-07, Remiss: Trafikverkets åtgärdsprogram enligt 12 § förordning
(2004:675) om omgivningsbuller.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 171 (forts.)
______________________________________________________

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt planarkitekt Maria Nilsson 2014-03-17, Remiss: Trafikverkets åtgärdsprogram enligt 12 § förordning
(2004:675) om omgivningsbuller.
______________________________________________________

Expedieras till:
Trafikverket
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 172

KS 2014/95

Yttrande över granskningshandling – Kinnekulle och
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Götene kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun har inget att erinra utöver de synpunkter som framfördes under samrådet.
Bakgrund

Götene kommun har ställt ut översiktsplan för Kinnekulle och landsbygdsutveckling i
strandnära lägen i Götene kommun för granskning. Under samrådet framförde Mariestads
kommun att man var positiv till upprustning av Kinnekullebanan men att det kan vara svårt
att kombinera den långsamtgående turisttrafiken på banan med den snabbare pendlingsoch regionaltrafiken. Kommunen hade inget att erinra mot föreslagna LIS-områden.
Underlag för beslut

Götene kommun, Granskningsutställning av översiktsplanen för Kinnekulle och landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Götene kommun.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-03-17,
Yttrande över granskningshandling – Kinnekulle och landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Götene kommun.
Det kompletta underlaget är upplagt på Götene kommuns hemsida:
http://www.gotene.se/byggaboochmiljo/pagaendeplanering/planerunderutstallning/fordjupningavoversiktspl
ankinnekulle.17431.html
______________________________________________________

Expedieras till:
Götene kommun
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 173

Information: Verksamheter i inre hamnen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Denna information skulle lämnats vid arbetsutskottets sammanträde 2014-03-12 på arbetsutskottets näringsutskott. Arbetsutskottet beslutade dock att flytta informationsärendet till
dagens sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till
Erik Randén
Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 174

KS 2014/141

Deltagande i utbildningen ”Förenkla - helt enkelt!”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska delta i utbildningen ”Förenkla – helt enkelt!”. Kostnaden om 25 tkr tas inom ansvar 1051 – näringslivsutveckling.
2. Arbetsutskottet, kommunchefens ledningsgrupp samt berörda nyckelpersoner ska delta
vid förankringstillfället, (Block 0), den 12 maj 2014.
3. Arbetsutskottet betonar särskilt vikten av att samtliga sektorer deltar i utbildningen och
avsätter de personella resurser som krävs.
Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder, tillsammans med Tillväxtverket, alla
Sveriges kommuner en utbildning, ”Förenkla - helt enkelt!”. Utbildningen som syftar till att
förbättra företagsklimatet är riktad till politiker medarbetare, chefer och tjänstemän inom
olika förvaltningar som i sitt arbete möter företag. Målet med utbildningen är att utveckla
metoder för bättre och effektivare kontakter mellan kommunen och företagen.
Genom Västsvenska Turistrådet och Skaraborgs kommunalförbunds turismutskott erbjuds
kommunerna i Skaraborg utbildningen till ett reducerat pris om 25 tkr. Till den kostnaden
kommer arbetstid för utbildningsdeltagare. Mariestads kommun kommer att delta i utbildningen och samordning kommer ske med Göta Kanal-kommunerna; Töreboda, Gullspång
och Karlsborg men även med Skara, Götene och Lidköpings kommuner.
Innan utbildningen startar ska en förankringsdel(Block 0) äga rum. Block 0 är en informationsträff för ledande tjänstemän och politiker där mål, syfte, roller och ansvar presenteras.
Förträffen, som hålls av processledaren, Thomas Forslin, äger rum den 12/5 kl. 10.00 –
12.00 och ska leda till en gemensam målbild för utbildningen.
Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson informerar om utbildningen på arbetsutskottet
sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivsutvecklare Ramona Nilsson 2014-03-18, Deltagande i utbildningen ”Förenkla - helt enkelt!”
Sveriges Kommuner och Landsting, Upplägg utbildning Förenkla – helt enkelt.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson, Chef sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
Personalchef Stefan Wallenå, Chef sektor utbildning Katarina Lindberg,
Chef sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, Chef sektor ledning Maria Vaziri.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 175

KS 2014/142

Feriepraktikplatser sommaren 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyresen beslutar att arbetsmarknadsenheten (AME) ska anordna 66 feriepraktikplatser, inklusive plaster för vård- och omsorgscollege, för ungdomar födda
1996 och 1997.
2. Kommunstyrelsen ger Chefen för AME i uppdrag att finansiera feriepraktikplatserna
inom befintlig budget.
Bakgrund

Mariestads kommun har tidigare år anordnat feriepraktikplaster för ungdomar. Feriepraktik
är ett sätt för ungdomar att prova hur det är att arbeta i en kommun. Ungdomarna får arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden.
Feriepraktiken pågår i tre veckor och omfattar 120 arbetstimmar. Ersättningen som utgår är
50 kronor per timma med undantag för de ungdomar som bereds feriepraktik inom ramen
för Vård- och omsorgscollege där ersättningen är 70 kronor per timma.
Feriepraktikanterna får handledning under hela perioden och sysslorna inom kommunen
kan variera. Verksamheten strävar mot att kunna erbjuda feriepraktik som uppfyller önskemål och geografisk närhet. Målsättningen är även att feriepraktikplatsen ska matcha den enskildes gymnasieutbildning.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för Sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, Feriepraktik
sommaren 2014.
Skrivelse upprättad av chefen för Sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt ekonom Bas
Thijssen 2014-03-05, Feriepraktik sommaren 2014, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för Sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 176

KS 2013/421

Förslag till finansiering av förstärkt ledningsorganisation för Sektor
stöd och omsorg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av tjänsten som biträdande vård- och omsorgschef sker genom att socialnämndens budgetram utökas med 800 tkr. Kostnaden belastar kommunens resultat för år 2014. Den utökade kostnaden kommer att inarbetas i socialnämndens budgetram från och med år 2015.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-01-08 kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till finansiering av en förstärkt ledningsorganisation för Sektor stöd och omsorg. Denna
kostnad fanns inte med i budgetförutsättningarna för år 2014 och det finns därmed inga
reserverade medel inom socialnämnden eller kommunstyrelsen. Den totala kostnaden för
den nyinrättade tjänsten som biträdande vård-och omsorgschef uppgår till ca 800 tkr.
Det budgeterade resultatet i kommunen är drygt två miljoner kr bättre, på grund av ökat
invånarantal, sedan kommunfullmäktige beslutade om budgeten 2013-11-11. I det slutliga
tryckta budgetdokumentet för år 2014 uppgår årets budgeterade resultat till 20,7 miljoner kr.
Ekonomichefen föreslår att socialnämnden erhåller 800 tkr år 2014 samt att 800 tkr tillförs
socialnämndens ram för budget 2015-2017. Finansiering sker genom att kostnaden belastar
årets resultat. Det nya budgeterade resultatet 2014 uppgår därmed till 19,9 miljoner kr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef/chefen för sektor ledning Maria Vaziri 2014-03-05,
Förslag till finansiering av förstärkt ledningsorganisation för Sektor stöd och omsorg.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg 2013-11-06, Förstärkt ledningsorganisation för sektor stöd och Omsorg.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Socialnämnden)
(Ekonomichef/chefen för sektor ledning Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 177

KS 2014/143

Fullmakter för bank- och plusgirokonton
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ekonomichef Maria Vaziri, redovisningschef
Lars Bergqvist, ekonomerna Pia Möller och Marie Andersson samt ekonomiassistenterna
Carin Nilsson, Laila Eriksson och Barbro Larsson, två i förening, ges rätt att teckna kommunens bank- och plusgirokonton i löpande verksamhet.
Beslutet ersätter Ksau § 401/2009.
Bakgrund

I samband med personalförändringar inom redovisningsenheten krävs ett nytt beslut om
fullmakter. I samband med detta ändras även texten så att den tidigare delen om rätten att
teckna avtal om bank- och plusgirokonton tas bort. Punkten om att ges tillträde till kommunens bankfack tas också bort eftersom kommunen inte längre har något bankfack.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2014-03-07, Fullmakter för bankoch plusgirokonton.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonom Pia Möller
Ekonom Marie Andersson
Ekonomiassistent Carin Nilsson
Ekonomiassistent Laila Eriksson
Ekonomiassistent Barbro Larsson,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 178

KS 2014/121

Ansökan om bidrag till Kultur- och skördefesten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja ett bidrag om 50 tkr till föreningen
Kultur & Co som en delfinansiering av Kultur- och skördefesten.
Bidraget finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Föreningen Kultur & Co har inkommit med en ansökan om 50 tkr i bidrag för att genomföra kultur- och skördefesten 2014-09-26 t.o.m. 2014-09-28. Ansökan avser bidrag till kostnader för projektledning, tryckning av gemensamt program, marknadsföring samt sådant
som faller inom samordningen av evenemanget.
Kultur & Co är en ny ideell förening som är religiöst och politisk obunden. Föreningens
syfte är att utveckla och genomföra arrangemang för att öka intresset för kultur, trädgård,
ekologisk odling m.m. En årlig uppgift för föreningen är att genomföra en Kultur- och
skördefest. Verksamheten ska bedrivas i Mariestads kommun och därmed verka för en utveckling av kommunens attraktivitet, utveckla besöksnäringen samt främja den sociala gemenskapen. Föreningens arrangemang och verksamhet ska präglas av biofärsområdets värderingar samt att Mariestad är en Sjöstad.
Målet är att kultur- och skördefesten ska vara intressant och en viktig mötesplats för det
mångfacetterade kulturarbete som finns i Mariestad, med fokus på ungdomar. Här ryms de
flesta kulturyttringar som finns representerade inom trädgårdskultur, odling, marknadsstånd,
gallerier, musik, dans, teater o.s.v. Målet är att sätta fokus på Mariestad som en aktiv och
attraktiv plats som ger ett stort utrymme för kreativitet och utveckling.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-08-15 att bevilja ett bidrag om 50 tkr till
föreningen Kultur & Co som en delfinansiering av Kultur- och skördefesten.
Underlag för beslut

Ansökan från föreningen Kultur & Co, Håkan Reibäck, 2014-03-10.
Mariestads Kultur- och skördefest, Rapport – resultat av projektledning för 2013 års event.
______________________________________________________

Expedieras till:
Föreningen Kultur & Co
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 179

KS 2014/94

Årsredovisning 2012 för Tolkförmedling Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst samt
de enskilda ledamöterna i densamma för år 2012.
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedling Väst för år 2012.
Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst bildades 2012-01-01 och driftstart var 2013-0401. Mål för verksamheten inom ramen för god ekonomisk hushållning hade inte fastställts
för år 2012. Direktionen för Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning för år 2012.
Revisorerna har granskat årsredovisningen och konstaterar att den har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är i
allt väsentligt upprättad enligt kommunala redovisningslagen. Revisorerna noterar dock att
årsredovisningen för 2012 inte upprättats och överlämnats till respektive fullmäktige inom
de tidsramar som kommunallagen anger. Enligt uppgift från direktionen beror detta på att
förbundet varit i en uppstartsfas.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2012. Revisorerna tillstyrker även att årsredovisningen godkänns.
Underlag för beslut

Årsredovisning 2012 för Tolkförmedling i Väst.
Revisionsberättelse för år 2012 för Tolkförmedling i Väst.
PM avseende årsredovisningen 2012 Tolkförmedlingen i Väst.
¨ _____________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tolkförmedlingen i Väst, Redovisningschef Lars Bergqvist)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 180

Återrapportering av uppdrag:
Bedömning av Vänershofshallens status
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-12-12 kommunchefen i uppdrag att upphandla
en konsult för att genomföra en opartisk utredning av kostnaden för upprustning av Vänershofshallen.
Kommunchef Lars Arvidsson samt konsult Christer Ask återrapporterar uppdraget på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 181

Arbetsutskottets uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Delegation till kommunchefen att bevilja bidrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen delegation att besluta om eventuellt
bidrag till scoutkåren för valborgsmässofirande i Alhagen. Delegationen avser ett bidrag om
maximalt 10 tkr.
Bidraget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens budget.
______________________________________________________

Ej stödberättigade fibersträckor

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att identifiera och lämna
förslag till finansiering av icke stödberättigade fibersträckor på landsbygden inom Mariestads kommun.
______________________________________________________

Rekrytering av planeringschef

Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson informerade om processen för att
rekrytera en ny planeringschef.
______________________________________________________

Tekniska nämndens budgetunderskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett underlag för
beslut för att komma till rätta med tekniska nämndens budgetunderskott under innevarande år.
______________________________________________________

Säsongsanställningar inom gata- parkverksamheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med tekniska
förvaltningen, säsongsanställda tre till fyra personer inom gata- parkverksamheten under innevarande år.
Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med förslag till finansiering.
______________________________________________________

Övningskörning för BE-körkort

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att kontakta Transportstyrelsen angående möjligheten till övningskörning för BE-körkort i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-03-26

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 181
______________________________________________________

Kommunens inkassoverksamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en sammanställning över:
-

Antalet fakturor från kommunen som överlämnats till inkasso?
Andel av skulderna som inkassoföretaget lyckades att driva in.
Kostnaden för Mariestads kommun?

______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-03-26

Anslagsdatum

2014-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-04-22

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

