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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 593

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Vänershofshallen – behov av kompletterande underlag. Länsstyrelsen framför en förhoppning om att kommunens ledning, trots fattade
beslut, ändå är intresserad av at ta fram ett uppdaterat och bredare beslutsunderlag.
Länsstyrelsen är beredd att skjuta till ekonomiska medel till att ett sådant underlag tas
fram och dela på kostnaderna med kommunen.
(KS 2012/395)
2. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Protokoll från inspektion av överförmyndarverksamheten i Mariestads kommun. (Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 §
förmyndarskapsförordningen.) Länsstyrelsens intryck är att verksamheten sköts på ett
föredömligt sätt.
3. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Beslut att inte pröva kommunfullmäktiges beslut
att anta detaljplanen för Jubileumsteatern i Mariestads tätort.
(KS 2013/0262)
4. Nils Farken (MP). Skriftlig rapporet från Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg
den 15 november.
5. Töreboda kommun, Kommunstyrelsen. Beslut att anta upprättat förslag till samverkansavtal mellan Mariestads och Töreboda kommuner och Polismyndigheten 2014-2015.
(KS 2013/416)
6. Svensk Kollektivtrafik. Rapport, Färdplan: Kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling.
7. Gullspångs kommun, Kommunstyrelseförvaltningen. Sammanträdesdagar 2014 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott.
8. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Beslut avseende tillstånd till bortledande av grundvatten från en bergrumsanläggning inom fastigheterna Sanden 2:1 och
2:3 i Gullspångs kommun.
9. Tekniska nämnden. Beslut att föreslå kommunstyrelsen att överföra medel för driftoch skötselavtal, totalt 2 605 950 kr, från fastighetsavdelningen ansvar 2075 till fritidskontoret ansvar 1090 från och med 2014 års detaljbudget. (kommunstyrelsen beslutade
i ärendet 2013-11-28).
(KS 2013/420)
10. Förvaltningsrätten i Jönköping. Mariestads kommun bereds möjlighet att yttra sig över
Per Rosengrens inlaga. Stadsjurist Rolf Sjöström har sammanställt och skickat in ett yttrande över Rosengrens inlaga.
(KS 2011/0040)
11. Västra Götalandsregionen. Rapport, Västra Götaland 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 594

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sveriges Kommuner och Landsting Inbjudan till dialog, Lokalt ledarskap för ökat bostadsbyggande den 14 och 15 januari 2014 i Stockholm.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 595

KS 2013/0402

Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra
Götaland 2025 – årlig avstämning 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Västra Götaland 2025 – årlig avstämning 2013 i enlighet med upprättat förslag
Bakgrund

Trafikförsörjningsprogrammet är det centrala styrdokumentet för utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det är det dokument som kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) använder för att lägga sitt uppdrag till Västtrafik och det är kärnan för
samverkan mellan kommuner och region. VGR ansvarar för kollektivtrafiken och kommunerna för samhällsbyggnad och lokal infrastruktur. Programmet beslutades 2012 efter samråd med berörda kommuner genom kollektivtrafikråden.
Kollektivtrafiknämnden gör en årlig avstämning med kommunerna av trafikförsörjningsprogrammets måluppfyllelse. Syftet med remissen är att stämma av arbetet med att nå målen i
trafikförsörjningsprogrammet. Yttranden ska vara kollektivtrafiknämnden tillhanda senast
2013-01-17. Därefter kommer yttranden sammanställas och lyftas i kollektivtrafiknämnden
2014-01-31 för dialog parallellt med att Västtrafiks trafikplan för 2015 konkretiseras. Detta är
omvänd ordning mot ordinarie process men görs för att passa rådens mötestider.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) samt Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 – årlig avstämning 2013.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2013-12-04, Remiss på ”Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland
2025 – årlig avstämning 2013”.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2013-12-04, Synpunkter från Mariestads kommun på ”Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 – årlig avstämning 2013”.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 596

KS 2010/244

Beslut om utställning: Detaljplan för Haggården, Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplan för Haggården blir föremål för utställning enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2010-10-27 kommunledningskontoret i uppdrag att
upprätta en ny detaljplan för Haggården. Syftet men detaljplanen är att minska skyddsavståndet, att möjliggöra en mer enhetlig utformning av området samt att öka säkerheten för
oskyddade trafikanter. Den nya planen visar även på förslag till promenadstig och översiktlig dagvattenhantering längs Tidan.
1967 utvidgades stadsplanen för Mariefors i Mariestad och området som går under namnet
Haggårdens verksamhetsområde fick de planbestämmelser som gäller i dag. Motivet var att
bereda plats för ytterligare industribebyggelse i utkanten av tätorten.
Den äldre stadsplanen har inneburit begränsningar för nyetableringar och utbyggnad av befintliga verksamheter varför ett flertal nya detaljplaner har tagits fram på delområden. I dag
är stadsbyggnadsidealen något annorlunda och färre företag innefattas av ren produktion.
Flertalet verksamheter i området är inriktade på försäljning av varor och/eller tjänster, vilket
även yttrar sig i en annan form av markanvändning.
Till grund för denna detaljplan ligger Detaljplaneprogram för Haggården, som antogs 2009.
Planen har varit föremål för samråd mellan 20 maj 2013 tom. 28 juni 2013. Ändringar i planen framkommer tydligt av samrådsredogörelsen.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Sofia
Hjort 2013-12-05, Beslut om utställning: Detaljplan för Haggården, Mariestad, Mariestads
kommun.
Detaljplan för Haggården, Mariestad, Plan- och genomförandebeskrivning, Utställningshandling upprättad i december 2013.
Detaljplan för Haggården, Mariestad, samrådsredogörelse upprättad av utvecklingsenheten i
december 2013.
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Ksau § 596 (Forts.)
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Detaljplan för Haggården, Mariestad, plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Sofia Hjort
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 597

KS 2013/447

Information: Temalekplats i stadsparken, Mariestad centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Som en del i att synliggöra Mariestad kommuns arbete mot Vision 2030 genomförde informationsenheten, under evenemanget SpeedArtDesign, en visionstävling. Besökarna fick
skriva ner sin bästa idé om vad vi kan göra för att nå Vision 2030. Förslaget skulle vara
kopplat till en eller flera av de fem byggstenarna i visionen och på ett tydligt sätt bidra till att
vi tar ett steg mot vår bild av hur vi vill att Mariestad ser ut 2030.
Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg 2013-10-24 följande förslag till vinnare:
En stor och fin lekplats i stadsparken kombinerat med gallring av träd så att parken känns mer inbjudande, ljus och öppen. Vidare ska belysning förbättras i stadsparken.
Utvecklingsenhetens har på en översiktlig nivå utrett placering av en temalekplats i stadsparken; ytbehov, tillvägagångssätt för trädinventering samt trädfällning och synergieffekter
med att anlägga en offentlig toalett i samband med temalekplatsen med mera.
Mark- och exploateringschef Erik Randén, planarkitekt Sofia Hjort samt planarkitekt Adam
Johansson informerar om utredningen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén, planarkitekt Sofia Hjort
samt planarkitekt Adam Johansson 2013-12-05, Information: Temalekplats i stadsparken,
Mariestad centralort.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Sofia Hjort
Planarkitekt Adam Johansson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 598

KS 2012/0326

Redovisning av konsekvenser för generella bullerriktlinjer vid
vindkraftsetablering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28 att revidera gällande vindbruksplan och samtidigt låta undersöka konsekvenserna av en generell gräns på 35 dB(A) för vindkraftsbuller
vid bostäder och fritidshus. Kommunens möjligheter att begränsa inskränkandet på det allmänna intresset från vindkraftsbuller ligger främst i vetoprövningen (miljöbalken 16 kap 4§)
som ligger till grunden för varje enskild etablering där tillstånd krävs. Vindbruksplanen avser
att vara vägledande för kommunens beslut.
Vindkraftverk med olika förutsättningar och fabrikat har olika avstånd till den uppfattningsbara ljudnivån 35 dB(A). Avståndet måste därför generaliseras. Därmed rekommenderas en tillämpning av begreppet ”skyddsavstånd” istället för ”35 dB vid bostad eller fritidshus” då definitionen blir exakt för myndigheter och projektörer. Ljudberäkningar som inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen i flera anmälnings- och tillståndsärenden (13
stickprov) har använts för att beräkna medelvärde för nyare etableringar. Avsikten att utelämna gamla verk är att dessa alstrar mindre el och är inte konkurrensmässiga på dagens
energimarknad. Mer troligt är att fler verk med 150-200 meters totalhöjd kommer att sättas
upp och därför prioriteras bullerberäkningar från nyare vindkraftverk med denna totalhöjd.
Ljudutbredningen vid 40 dB(A) ligger på medelavståndet 550 meter. Ljudutbredningen vid
35 dB(A) ligger på avståndet 900 meter (en avståndsökning på 63 procent). I det fall ett enskilt verk begränsas till 35 dB(A) till närmaste bostad eller fritidshus, snarare än 40 dB(A),
sker en förlust på 40 hektar av kringliggande mark som tidigare var lämplig för nya bostäder
eller fritidshus. Den utökade arealen per verk som tas i anspråk ökar med ytterligare 144
procent som kan ses som en inskränkning på andra intressen. Exempelvis kan framtida bostäder inte anläggas inom 900 meter från ett befintligt vindkraftverk.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-10 att återremittera ärendet för att kompletteras med
en omvärldsanalys. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2013-12-05 och
beslutade att notera informationen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt projektledaren för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson 2013-11-16, Redovisning av konsekvenser för generella bullerriktlinjer vid vindkraftsetablering.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 598 (forts.)
______________________________________________________

Underlag inför behandling av återremiss enligt Ks § 189/13, Sammanställning skyddsavstånd.
Kartor, Utkast Mariestad Vindbruksplan.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Projektledare för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 599

KS 2013/0432

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

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

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

-

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2013-12-05 och beslutade att notera
informationen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt projektledaren för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson 2013-11-26, Information inför beslut om samråd av
förslag till reviderad vindkraftsplan för Mariestads kommun.
Förslag till revidering av Mariestads kommun tematiska tillägg till översiktsplanen gällande
VINDKRAFT, Underlag inför sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 5
december 2013.
Powerpointpresentation, Revidering av Vindbruksplanen.
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Kartmaterial från GIS-analys:
- Områdesförklaringar
- Utkast till samrådshandling Mariestads Vindbruksplan 500 m skyddsavstånd, nov. 2013
- Utkast 900 m till bostad, november 2013.
Kartmaterial
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Projektledare för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 600

KS 2013/437

Information: Förstudie av skollokaler i Väster
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

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

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Projektledare Catarina Dahlander
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Planeringschef Kristoffer Svensson
Fastighetschef Bo Theorén
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Ksau § 601

KS 2013/0385

Yttrande över remissen: Utbildning Skaraborg – Samverkansavtal
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig över remissen Utbildning Skaraborg –
Samverkansavtal i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag med undantag för
sidan 3 § 2 Politikersamverkan, Skaraborgs kommunalförbunds styrelse.
Mariestads kommun förordar befintlig skrivelse i måldokumentet.
Bakgrund

En kommunövergripande gemensam arbetsgrupp har på uppdrag av styrelsen för Skaraborgs
kommunalförbund utarbetat ett förslag till måldokument som innefattar samtliga skolformer
(förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och
yrkeshögskola) samt ett samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg.
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 27 september 2013 att förslaget
till Måldokument Utbildning Skaraborg och Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i
Skaraborg ska gå ut på remiss till kommunerna för yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-12-04 att förslå att Mariestads kommun
lämnar ett remissyttrande till Skaraborgs Kommunalförbund enligt upprättat förslag. Barnoch utbildningsnämnden ställer sig bakom innehållet i Måldokumentet och Samverkansavtalet. Nämnden anser dock att vissa punkter och formuleringar kräver fördjupade diskussioner och företydliganden för att kommunerna ska kunna få full insikt i vilka konsekvenser och
resursbehov som kan uppstå.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-12-04 § 125, Remiss: Utbildning
Skaraborg - Samverkansavtal
Skrivelse upprättat av utvecklingsledare Lars Stäring samt barn- och utbildningschef Katarina Lindberg 2013-11-20, Remiss Utbildning Skaraborg.
Skrivelse upprättat av utvecklingsledare Lars Stäring samt barn- och utbildningschef Katarina Lindberg 2013-11-20,Remissyttrande om Måldokument Utbildning Skaraborg och
Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg.
Måldokument Utbildning Skaraborg.
Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg.
Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg.
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______________________________________________________

Avtal om interkommunala ersättningar för barn/elever i förskoleverksamhet, förskoleklass,
grundskola och skolbarnomsorg inom Skaraborg
______________________________________________________

Expedieras till.
Skaraborgs kommunalförbund
Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 602

KS 2013/401

Finansiering av ökad processledning inom Vård- och omsorgscollege
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun ställer sig positiv till att medfinansiera det regionala processledarskapet
enligt bifogad modell.
Bakgrund

Vård- och omsorgscollege har utvecklats och drivits av Skaraborgs Kommunalförbund sedan år 2009. Finansieringen av den regionala processledningen har varit tillväxtmedel.
Kommunalförbundet kan inte längre erhålla medel från tillväxtutskottet.
Frågan ställs nu till medlemskommunerna om hur de ska gå vidare med den delregionala
processledningen och dess finansiering. Regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege i Skaraborg föreslår en processledning i en omfattning om 50 procent som ett försök
under en femårsperiod.
En fördelning av hela kostnaden skulle innebära en kostnad för Mariestads kommun om 36
069 kr år 2014 (Barn- och utbildningsförvaltning, 18 035 kr, Vård- och omsorgsförvaltning,
18 035 kr).
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-11-26 att föreslå att Mariestads kommun
ställer sig positiva till att medfinansiera det regionala processledarskapet enligt bifogad modell. Kostnaden ska fördelas lika mellan utbildningsanordnare, Barn- och utbildningsförvaltning, och arbetsgivare, Vård- och omsorgsförvaltning.
Nämnden beslutade även att de önskar en principdiskussion med kommunstyrelsen om hur
kommunen vill hantera liknande finansieringsfrågor som kan bli aktuella i framtiden
Barn- och utbildningsnämndens svar är skrivet i samråd och i överenskommelse med Socialförvaltningen.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-11-26 § 174, Finansiering av
ökad processledning inom Vård- och omsorgscollege.
Skrivelse upprättad av utvecklingsledare Lars Stäring samt barn- och utbildningschef Katarina
Lindberg 2013-11-05, Finansiering av ökad processledning inom Vård- och omsorgscollege.
Skaraborgs kommunalförbund 2013-11-01, Skaraborgs regionala styrgrupps förslag på regional processledning inklusive finansiering.
______________________________________________________

Expedieras till:
Skaraborgs kommunalförbund
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 603

KS 2013/391

Önskemål från Mariehus AB om undantag från borgensavgift
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in Vd:n och presidiet för Mariehus AB
till arbetsutskottets sammanträde den 8 januari för att diskutera ärendet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11 om drift-och investeringsbudget för år 2014
samt flerårsplan 2015-2016 (Kf § 124). I beslutet ingår att borgensavgiften för kommunens
bolag höjs från 40 till 60 räntepunkter. Utifrån nuvarande borgensåtaganden innebär detta
att Mariehus AB ska betala ca 2,8 miljoner kr och VänerEnergi AB ca 0,9 miljoner kr år 2014.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24 (Kf § 140) om att ta ut en borgensavgift med 40
räntepunkter från och med 1 juli 2011. Bakgrunden till beslutet var att sedan år 2011 är
kommuner skyldiga enligt lag att ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och ställa marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsbolag. Detta innebär att bolagen undantas reglerna i kommunallagen avseende självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i
vinstsyfte. Om kraven ställs för lågt riskerar detta att klassas som otillåtet stöd. Bevisbördan
för att kraven inte ställs för lågt ligger på kommunen.
Mariehus AB har framfört synpunkter på att den höjda borgensavgiften medför att nyproduktionskalkylen inte blir lönsam samt att risken för nedskrivningar blir större. Bolaget menar att i en förlängning kommer hyreshöjningar att bli aktuella vilket är olyckligt då hyrorna
i nyproduktion redan är höga. Mariehus AB framhåller vidare att om nedskrivningsbehovet
blir för stort är en nyproduktion inte affärsmässigt genomförbar.
Frågan har därför väckts om kommunstyrelsen kan medge undantag från borgens-avgiften
på nyproduktion. Till exempel en årsvis upptrappning med 0,15 procent på borgensbeloppet under fyra år. Efter fyra år har bolaget hamnat på 0,6 procent. Dock finns en osäkerhet i
om borgensavgiften fortfarande är 0,6 procent om fem år.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2013-12-09, Önskemål från Mariehus AB
om undantag från borgensavgift.
Regler för borgen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mariehus AB
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 604

KS 2011/0017

Motion om marknadsföring på Elisas turnébuss
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Motiveringen är att dansbandet Elisas och Elisa som artist förknippas med Töreboda och
inte Mariestad.
Bakgrund

Björn Berggren (-) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska göra reklam på
dansbandet Elisas turnébuss. Syftet skulle vara att locka besökare och eventuellt boende till
våra trakter och därmed ge tillskott i ekonomin och att insatsen skulle ge ”pengarna tillbaka”.
Informationsenheten förstår tanken med marknadsföringen och att det inledningsvis, när
Elisas medverkade i Dansbandskampen 2010, fanns en tydlig koppling till Mariestad.
På senare tid har dock fokus flyttats till att ligga mer på bandets sångerska, Elisa Lindström
som tydligt marknadsför Töreboda som sin hemort. Inte minst har Elisa Lindströms medverkan med sin Törebodakör i TV-programmet Körslaget gjort att det numera är Töreboda
som förknippas med Elisa Lindström. Under år 2014 kommer fokus att fortsätta ligga på
sångerskan Elisa Lindström då hon kommer att medverka i melodifestivalen som soloartist
och inte med Elisas.
Elisas marknadsför sig som ”ett ungt dansband från Skaraborg” och på bandets hemsida
finns ingen koppling till Mariestad och på Wikipedia anges bandets ursprung som ”från
Skaraborgsområdet”. Då kopplingen till Mariestad så kraftigt försvagats till att i stort sett
saknas idag ser informationsenheten inte att det är meningsfullt att gå vidare och undersöka
möjligheten att göra reklam för Mariestad på dansbandet Elisas turnébuss.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Motion från Björn Berggren i vilken han föreslår att Mariestads kommun ska göra reklam
på dansbandet Elisa:s turnébuss.
Skrivelse upprättad av t.f. informationschef Annika Björklund samt chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri 2013-12-09, Marknadsföring på Elisa:s turnébuss.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(T.f. informationschef Annika Björklund)
(Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 605

KS 2012/0138

Motion om att införa en policyparagraf om att beakta rollen som
modellområde för hållbar utveckling i alla politiska beslut
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår motionen att införa en policyparagraf om att beakta rollen som
modellområde för hållbar utveckling i alla politiska beslut
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att kommunens tjänstemannaorganisation fortsätter det påbörjade samarbetet med Lidköpings och Götene kommuner kring Biosfärsfrågorna.
Bakgrund

Jan Wahn (C) och Nils Farken (MP) har i en gemensam motion föreslagit två aktiviteter för
att stärka kommunens arbete med att implementera arbetet med biosfär.
-

Att det ska införas en portal- eller policyparagraf i kommunens samtliga beslutsorgan i
vilken det ges uttryck för kommunens ambition att i alla beslut beakta att man är en del
av ett modellområde för hållbar utveckling.

-

Att Mariestads kommun tillsammans med Lidköpings och Götene kommuner utbildar
och informerar tjänstemän och förtroendevalda om vad Biosfär är för att integrera biosfärtanken i beslutsfattandet.

Kommunledningskontoret är tveksam till nyttan med en policyparagraf i enlighet med motionen. Det finns en risk att detta bara blir en skrivbordsprodukt och inte får någon praktisk
betydelse. Det har även föreslagits att kommunen ska införa en policyparagraf om att i alla
beslut följa vision 2030. Kommunledningskontoret föreslår istället att frågan om hållbar utveckling arbetas in i mål och verksamhetsplaner. Den kommer att vara central i den kommande implementeringen av den nya varumärkesplattformen där hållbarhet är ett av de tre
kärnvärdena.
Det pågår ett aktivt arbete kring motionens andra förslag, inte minst utifrån att kommunstyrelsen har antagit mål för både 2013 och 2014, som handlar om ökad kunskap om biosfärområdet.
-

Mål nr 1 2013: 50 procent av kommunens tillsvidareanställda personal ska känna till
och vara bekanta med Biosfärsområdets vision och syfte.

-

Mål nr 5 2014: 50 procent av de medborgare som deltar i SCB:s medborgarundersökning ska känna till och förstå innebörden av begreppet biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.

Vidare finns nu ett antal arbetsgrupper där tjänstemän från de tre kommunerna arbetar tillsammans i olika frågor på uppdrag av kommunchefsgruppen. Till exempel en informatörsgrupp som tagit fram en gemensam kommunikationsplan för hur kommunen ska informera
anställda, förtroendevalda och medborgare om biosfärsområdet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 605 (forts.)
______________________________________________________

Därutöver finns dessutom en skolgrupp, en grupp för hållbar samhällsutveckling och en
avfallsgrupp som arbetar med en gemensam förstudie till matavfallshantering.
Chefen för kommunledningskontoret föreslår att:
-

Kommunfullmäktige avslår motionen att införa en policyparagraf om att beakta rollen
som modellområde för hållbar utveckling i alla politiska beslut

-

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att kommunens tjänstemannaorganisation
fortsätter det påbörjade samarbetet med Lidköpings och Götene kommuner kring Biosfärsfrågorna.

Underlag för beslut

Motion från Jan Wahn (C) och Nils Farken (MP) i vilken de föreslår två aktiviteter för att
stärka biosfärsaspekten i den kommunala verksamheten.
Skrivelse upprättad av chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri 2013-12-10, Remissvar: Motion om att införa en portal- eller policyparagraf där rollen för kommunen att
ingå i ett modellområde för hållbar utveckling – Biosfärsområde – beaktas.
Kommunikationsplan för kommunerna i biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-07-02, Remissvar: Motion
om att införa en portal- eller policyparagraf där rollen för kommunen att ingå i ett modellområde för hållbar utveckling – Biosfärsområde – beaktas.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Jan Wahn)
(Nils Farken)
(Maria Vaziri)
(Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 606

KS 2012/395

Diskussion med Länsstyrelsen om behovet av bredare
beslutsunderlag för en rivning av Vänerhofshallen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i en skrivelse framfört förhoppningen att ledningen
i Mariestads kommun, trots fattade beslut, ändå är intresserad av at ta fram ett uppdaterat
och bredare beslutsunderlag. Länsstyrelsen framhåller att det skulle vara bra med en öppen
och transparent analys av behovet av investeringar och möjligheterna att använda och finansiera Vänershofshallen. Länsstyrelsen är beredd att skjuta till ekonomiska medel till att
ett sådant underlag tas fram och dela på kostnaderna med kommunen.
Mats Herklint samt Ann-Katrin Larsson från Länsstyrelsen diskuterar ärendet på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Mats Herklint samt Ann-Katrin Larsson, 2013-11-29, Vänerhofshallen – behov av kompletterande underlag.
______________________________________________________

Expedieras till:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 607

KS 2013/310

Information om Jubileumsteatern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunalstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
finansieringsplan för projektet.
Bakgrund

Fastighetschef Bo Theorén informerar om pågående och planerat arbete med om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern på Karlsholme. Informationen innefattar bl.a. att:
-

Ett antal arbetsmöten har genomförts med deltagare från Folk Parksföreningen.
Kommunen och föreningen är i stort sett överens om utformning och gestaltning av
Jubileumsteatern. Det råder dock oklarheter avseende kök och köksutrustning, inklusive husgeråd.

-

Framtagandet av ritningar och dokument för bygglovsansökan pågår. Bygglovsansökan,
med kompletta handlingar, förväntas lämnas in innan årsskiftet 2013-2014. Det kvarstår dock en del arbete med materialval och färgsättning.

-

Kostnadsläget beräknas för närvarande till ca 31,5 mkr. Efter projekteringsskedet kan
kostnaderna specificeras ytterligare och fastställas.

-

Fortfarande pågår vissa utredningar av teknisk karaktär avseende takkonstruktionen,
läktarna, blockväggar och gångbryggan ut till belysningsrampen.

-

Den preliminära tidplanen för färdigställande är hösten år 2014. Hänsyn har då tagits
till de evenemang som Folkets Parksföreningen har inbokade under våren/sommaren
år 2014 och som inte kan flyttas eller inställas.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén 2013-12-09, Information om Jubileumsteatern.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
Fastighetschef Bo Theorén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 608

Information: Servicebostäder enligt LSS
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att kalla representanter för
Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt presidiet för socialnämnden för att diskutera alternativa lösningar med anledning av räddningstjänstens beslut.
Bakgrund

Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg, mark- och exploateringschef Erik Randén samt fastighetschef Bo Theorén informerar om tillsyn av brandskydd på kommunens Servicebostäder enligt LSS. Räddningstjänsten har beslutat att kommunen tillåt inte att driva denna typ
av boende på bl.a. Mariegärdedes väg nr 1, 5 och 9.
Informationen innefattade även alternativa placeringar för nybyggnation av Servicebostäder
enligt LSS.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Fastighetschef Bo Theorén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 609

Arbetsutskottets uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudan till ledningen för Biosfärområdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att bjuda in ledningen för
Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle för att diskutera verksamhetens organisation och mål.
______________________________________________________

Reviderad detaljplan för Ekuddens Camping

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att revidera detaljplanen för
Ekuddens camping i enlighet med gällande arrendeavtal med Nordic Resort Camping AB.
______________________________________________________

Riktlinjer för fiberinfrastruktur

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
kommunala riktlinjer för fiberinfrastruktur på de delar av landsbygden som inte har möjligheter att ta del av regional medfinansiering.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-12-19

Anslagsdatum

2013-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-01-13
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

