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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 397

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsstyrelserna, Migrationsverket samt Arbetsförmedlingen. Informations- och prognosbrev 2014-08-18.
2. Sektor samhällsbyggnad. Skrivelse till Lisa Ragnarsson samt Joakim Lund, Svar på
kompletterande frågor gällande förtätningsprojekt vid Västra Ekudden i Mariestad.
(KS 2013/114)
3. Hela Sverige ska leva. Viktiga frågor inför valet.
4. Marianne Kjellquist (S). Rapport från ägarseminarium om Fastbit 2014-08-20.
5. Migrationsverket. E-post till Mariestads kommun med information om att antalet platser för asylsökande i Lugnås ska utökas med ytterligare 50, totalt blir det därmed 240
platser på anläggningen.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 398

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Arbetsmiljöverket. Inbjudan till konferensen ”Alla ska orka arbeta fram till pensionen”
den 25 november 2014 i Stockholm.
2. Göteborgs stad m.fl. Inbjudan till konferensen ”Narkotikan – en miljökatastrof” den
12 november 2014 i Göteborg.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att Marianne Kjellquist (S) anmäler sig till
konferensen ”Tillgänglighet och delaktighet” den 16-17 oktober 2014 i Alingsås.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 399

KS 2014/176

Prognos 3 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner prognos 3 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 3 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 400

KS 2014/175

Prognos 3 år 2014 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidierna i socialnämnden samt tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans.
Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2014-09-24.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 3 år 2014 för Mariestads kommun.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2014 för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 401

KS 2014/175

Delårsrapport för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Enligt kommunens tidplan för ekonomisk uppföljning ska en delårsrapport upprättas och
delges kommunstyrelsen. Ekonomienheten har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2014
för Mariestads kommun.
Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om delårsrapporten på sammanträdet.
Underlag för beslut

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2014-08-28, Delårsrapport för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 402

KS 2014/297

Tidplan för införande av komponentavskrivning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättad tidplan för införande av komponentavskrivning.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-08-13 kommunchefen i uppdrag att arbeta fram
en tidsplan för införande av komponentavskrivning. Modellen ska vara fullt införd den 1
januari 2015.
Det upprättade förslaget till tidplan innebär att kommunen arbetar vidare med modellen för
komponentavskrivning under september till december 2014. För nya investeringar i budget
2015 där modellen kan användas och förutsättningarna är klara införs komponentavskrivning från och med januari 2015.
För gamla befintliga tillgångar används modellen på de anläggningar där förutsättningarna är
klara och uppdelning i komponenter gjorts. Prioritering sker efter storlek på investeringar,
när investeringarna gjorts samt bokförda värden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri samt redovisningschef Lars Bergqvist
2014-08-29, Tidplan för införande av komponentavskrivningar.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 403

KS 2014/325

Beslut om planuppdrag: Torsö skola m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om planuppdrag för att ändra del av detaljplan
Hässlestad 1:20 m.m. Torsö (Dp306) gällande för fastigheterna Hässlestad 1:18, 1:22, 1:27,
1:31 samt Nolby 9:1.
Bakgrund

Kommunstyrelsen godkände 2012-05-24 ett köpekontrakt med Torsö Skärgårdsskola där
kommunen överlåter del av fastigheteten Hässlestad 1:22. I köpekontraktet står följande:
”Parterna är medvetna om att befintlig bebyggelse delvis strider mot gällande detaljplan.
Det är kommunens intention att vid behov starta ett planarbete. Kommunen står för kostnaden kopplad till detta.”.
Torsö Skärgårdsskola Ekonomisk förening har inkommit med önskemål om att utöver
skola och förskola även kunna bedriva annan verksamhet i fastigheten Hässlestad 1:22. När
kommunen var ägare av fastigheten bedrevs annan verksamhet såsom kontor, sjukvård, arbetslokal för hemtjänsten, föreningsverksamhet utöver skolverksamhet i lokalerna. Lämplig
verksamhet bör utredas genom planhandläggning.
Nolby 9:1 önskar ändra användningen från samlingslokal till bostad. Skolan på Torsö är
idag delvis bebyggd på prickmark och i samband med planändring bör även denna bestämmelse revideras.
Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet men Nolby 9:1 har enbart vatten,
ej avlopp. Frågor om VA behandlas i planarbetet.
Vidare önskar Torsö Skärgårdsskola Ekonomisk förening att den avtalade skolskogen bekräftas och även skyddas som skolskog i detaljplanen. Detta bör utredas genom planhandläggning.
Preliminär tidsplan: Uppdraget läggs in i planplaneringen i början på hösten 2014 och förväntas färdigställas under 2015.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik samt planarkitekt Sofia Hjort
2014-09-10, Beslut om planuppdrag: Torsö skola m.m.
Presentation, Skissbok Detaljplan Torsö skola m.m.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik
Planarkitekt Hanna Asp
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 404

KS 2011/190

Beslut om antagande 2:
Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund.
Bakgrund

Planens syfte är att möjliggöra avstyckning av tomtmark för bostadsbebyggelse i form av sju
enfamiljshus. Planen antogs av kommunfullmäktige 2013-09-30 men överprövades och
upphävdes av Mark- och miljödomstolen. Med anledning av detta har planen under sommaren 2014 granskats på nytt (benämns ”Granskning 2”) för att nu på nytt antas i kommunfullmäktige (benämns ”Antagande 2”).
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2014-08-20, Beslut om antagande 2: Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund.
Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund, Antagandehandling.
Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund, Granskningsutlåtande.
Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-10

Sida 9

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 405

KS 2011/190

Beslut om antagande 2:
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund.
Bakgrund

Planens syfte är att möjliggöra avstyckning av tomtmark för bostadsbebyggelse i form av två
enfamiljshus. Planen antogs av kommunfullmäktige 2013-09-30 men överprövades och
upphävdes av Mark- och miljödomstolen. Med anledning av detta har planen under sommaren 2014 granskats på nytt (benämns ”Granskning 2”) för att nu på nytt antas i kommunfullmäktige (benämns ”Antagande 2”).
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2014-08-20, Beslut om antagande 2: Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund.
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund, Antagandehandling.
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund, Granskningsutlåtande.
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 406

KS 2014/5

Köpekontrakt avseende försäljning av mark inom Leksberg 10:1.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Stiftaren 13543 Aktiebolag där
kommunen överlåter del av fastigheten Leksberg 10:1 om ca 3 500 kvadratmeter till bolaget.
Den totala köpeskillingen uppgår till 700 tkr.
Bakgrund

Bolaget Stiftaren 13543 Aktiebolag har inkommit med önskemål om att få förvärva mark
inom Leksberg 10:1 för att möjliggöra etablering av en snabbmatskedja. Förhandlingar är nu
slutförda och ett förslag till köpekontrakt har upprättats.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén, Köpekontrakt avseende försäljning
av mark inom Leksberg 10:1.
Förslag till köpekontrakt med Stiftaren 13543 Aktiebolag där kommunen överlåter del av
fastigheten Leksberg 10:1 om ca 3 500 kvadratmeter till bolaget.
Plankarta över det aktuella området.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 407

KS 2014/5

Markreservationsavtal för del av Leksberg 10:1 (Hindsberg)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättad markreservation med Nordic CT Holding där
kommunen reserverar ett markområde för byggnation av snabbmatsrestaurang till bolaget.
Markreservationen gäller till 2015-09-01.
Bakgrund

Planläggning är klar för del av Leksberg 10:1 som möjliggör etablering av bland annat
snabbmatsrestauranger och etablering av snabbmatskedja är på gång.
Bolaget Nordic CT Holding har visat intresse för att fortsätta exploatera området. Bolaget
har även utfört arbete med att marknadsföra området vilket resulterat i att de har fått konkret intresse för etablering.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén, Markreservationsavtal för del av
Leksberg 10:1 (Hindsberg).
Förslag till markreservationsavtal med Nordic CT Holding för del av Leksberg 10:1 (Hindsberg).
Plankarta över det aktuella området.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 408

KS 2014/315

Yttrande över tematiskt tillägg till översiktsplan,
Landsbygdsutveckling i strandnära läge för Lidköpings kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun har inget att erinra mot föreslagna områden för Landsbygdsutveckling
i strandnära läge inom Lidköpings kommun.
Bakgrund

Lindköpings kommun har upprättat ett förslag till tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen. Syftet med tillägget är att peka ut områden för Landsbygdsutveckling
i strandnära läge (LIS) för att stimulera lokal och regional utveckling. Planen omfattar 22
stycken LIS-områden och flertalet är inriktade mot att utveckla friluftsliv och turism.
Underlag för beslutet

Lidköpings kommun, samrådsremiss 2014-08-20, Tematiskt tillägg till översiktsplan, Landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2014-08-25, Yttrande över tematiskt tillägg till översiktsplan - Landsbygdsutveckling i strandnära läge - Lidköpings kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Lidköpings kommun)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 409

KS 2014/289

Revidering av färdtjänstreglementet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelserna arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget yttrande.
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska underlaget kompletteras med en ekonomisk konsekvensbeskrivning.
Bakgrund

Informationen om och utförandet av färdtjänsten i Skaraborg följer inte beslutat reglemente. Reglementet behöver revideras i de delar som avser bestämmelser för nattrafiken.
Färdtjänsthandläggargruppen lämnade till Kollektivtrafikrådet Skaraborg, som har att hantera frågor som rör det gemensamma färdtjänstreglementet, ett förslag till lösning gällande
under vilka tider färdtjänsten ska vara tillgänglig. Detta stämde även överens med Västtrafiks systemtekniska lösningar. Förslaget innebar att tiden för vilken färdtjänstresor tillåts
skulle ändras till 05.00-02.00 alla dagar samt för regionfärdtjänstresor till 05.00-23.00 alla
dagar. Rådets beslut blev att överlämna förslaget till styrelsen i Skaraborgs Kommunalförbund med tillägget att tiden för både färdtjänstresor och regionfärdtjänstresor skall vara
05.00-02.00 alla dagar.
Färdtjänsthandläggargruppen har även lämnat förslag till gemensamma bestämmelser för
färdtjänstresa i annan kommun, det vill säga då en färdtjänstberättigad person har behov av
att resa inom en kommun som ligger utanför det definierade färdtjänstområdet. Förslaget
innebär att den färdtjänstberättigade som reser i annan kommun får beställa en taxiresa hos
valfritt taxibolag och i efterhand, mot uppvisande av kvitto, bli ersatt med 70 procent av
taxameterbeloppet. Gemensamma bestämmelser för resa i annan kommun är ett av flera
prioriterade fokusområden i det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst
och riksfärdtjänst i Skaraborg. Kollektivtrafikrådet Skaraborg hade inget att erinra mot den
del av förslaget som gällde gemensamma bestämmelser för resa i annan kommun.
Skaraborgs kommunalförbund behandlade förslaget till reviderat färdtjänstreglemente 201404-25 samt 2014-06-13. En rekommendation har nu skickats till samtliga kommuner i Skaraborg om att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet.
Beslutet gällande färdtjänstens tillgänglighet bedöms sannolikt medföra en utökad
kostnad för kommunen men den ökade kostnaden är svår att uppskatta.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2014-08-18, Beslut om rekommendation om ändring i färdtjänstreglementet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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2014-09-10
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 409 (forts.)
______________________________________________________

Protokollsutdrag, Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund, 2014-06-13, § 49, Beslut om
rekommendation om ändring i färdtjänstreglementet.
Beslut om rekommendation av ändring av färdtjänstreglementet, förslag från Delregionala
kollektivtrafikrådet 2014-06-13 inklusive bilagor.
Förslag till reviderat Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde att gälla från och med 2014-12-01
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Skaraborgs kommunalförbund)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 410

KS 2013/232

Samarbetsavtal om turismsamarbete
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet om turismsamarbete mellan Mariestads,
Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner.
Den årliga kostnaden om 110 tkr ska arbetas in i budgeten för ansvar 1051(näringsliv och
turism).
Bakgrund

Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner samarbetar sedan flera år för
att utveckla turismnäringen i området. Syftet med samarbetet är att stärka och utveckla områdets attraktions- och konkurrenskraft samt utveckla området till en av landets främsta destinationer.
Parterna samarbetar med inriktningen att ge bästa förutsättningar för tillväxt i befintligt näringsliv samt att bidra till att nya entreprenörer etablerar sig. Genom att skapa fler exportmogna resmål och anläggningar i området stärker vi vårt områdes position som destination
och bidrar till att Skaraborgs andra besöksmål kan växa.
Respektive kommun finansierar verksamheten med 110 tkr/år. Dessa medel ska primärt
täcka kostnaderna för affärs- och produktutvecklaren som arbetar halvtid. Mariestads
kommun har tidigare finansierat sin del via kommunstyrelsens medel till förfogande. Turistchef Lotta Samuelsson föreslår att kostnaden även fortsättningsvis finansieras på detta sätt.
Det upprättade samarbetsavtalet gäller under fyra år från och med 2015-01-01 till och med
2018-12-31 med en ömsesidig uppsägning av 1 år.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Tommy Sandberg samt styrgruppens ordförande Kjell
Sjölund 2014-06-23, Förslag till samarbetsavtal om turismsamarbete.
Förslag till Samverkansavtal om turismsamarbete mellan Mariestad, Töreboda, Gullspång
och Karlsborgs kommuner.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunchef Töreboda kommun Tommy Sandberg, Turistchef Lotta Samuelsson)
(Gullspångs kommun)
(Karlsborgs kommun)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-10

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 411

KS 2014/218

Gemensamt Fiskeområde för Vänern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Mariestads kommun är positivt inställt till bildandet av fiskeområde Vänern för att utveckla och förbättra fisket i Vänern.
2. Mariestads kommun önskar invänta resultatet av det pågående strategiarbetet med tydliga insatsområden och de ekonomiska villkoren innan besked om slutgiltigt deltagande
i projektet.
Bakgrund

Arbetet pågår för att bilda ett fiskeområde för Vänern. Sammanfattat är ett fiskeområde ett
geografiskt område inom vilket det finns möjligheter att bedriva olika typer av utveckling
för att stärka fiskenäringen m.m. med EU:s Fiskefond.
Mariestads kommun har tidigare meddelat att man principiellt är positivt till att fortsätta
ingå i ett Fiskeområde i Vänern. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte i maj fick man
även en muntlig redogörelse av Ove Ringsby, projektledare för Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle/Vänersamarbetet.
Fiskeområde Vänern önskar ett ställningstagande från Mariestad kommun senast den 21
september beträffande deltagande i projektet samt ett årligt anslag på max 109 704 kronor/år för programperioden 2015-2020. Under hösten kommer en strategi att arbetas fram
för Vänerfisket som beskriver viktiga insatsområden samt ekonomiska villkor i projektet.
Underlag för beslut

E-post från projektledare Ove Ringsby, Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle/
Vänersamarbetet 2014-05-05, Fiskeområde Vänern.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt näringslivschef Mats Widhage 2014-08-27, Gemensamt fiskeområde för Vänern.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Projektledare Ove Ringsby, Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle/ Vänersamarbetet)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Näringslivschef Mats Widhage)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-10
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau 412

KS 2014/270

Kvartersnamn för exploateringsområdet Sjölyckan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till kvartersnamn för exploateringsområdet Sjölyckan.
Bakgrund

Kulturnämnden har att besluta om nya gatunamn och kommunstyrelsen har att besluta om
nya kvartersnamn. Kommunstyrelsens beslut om nya kvartersnamn sker vanligtvis i samband
med att detaljplanen fastställs. Detta har dock inte skett för exploateringsområdet Sjölyckan.
Kart- och mätavdelningen har därför upprättat förslag till kvartersnamn i Sjölyckan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Göran Persson, kart- och mätavdelningen, Kartersnamn Sjölyckan.
Förslag till kvartersnamn i Sjölyckan.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till
(Göran Persson, Kart- och mätavdelningen)
(Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-10
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 413

KS 2014/223

Medborgarförslag om att höja vattennivån i Tidan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att höja vattennivån i Tidan mellan
Kvarnen/Gärdesbron och Marieholmsbron.
Beslutet sker med hänvisning till att reglering av vattennivån kan riskera nuvarande vattenkraft
vid Stadskvarnen och Katrinefors bruk genom minskad fallhöjd med produktionsbortfall som
följd, samtidigt som en reglering riskerar att hota värdefull natur och arter. Att höja Tidan
skulle även innebära kraftig risk för isansamling i samband med vårfloden. Utöver detta är det
en mycket omfattande och resurskrävande process att söka de tillstånd som krävs.
Bakgrund

Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att vattennivån i Tidan ska höjas något för att enligt honom ge en mer estetiskt tilltalande bild av området. Då vattenståndet är lågt växer det vassruggar i åfåran och man ser skräp på botten.
Medborgarförslaget har beretts av utvecklingsenheten och miljö- och byggnadsförvaltningen.
Att höja vattennivån innebär att någon slags fördämning eller förträngning måste anläggas.
Detta är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet Miljöbalken och en sådan
vattenverksamhet får bedrivas endast om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt
överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den.
Ån Tidan mellan sjön Östen och mynningen i Vänern är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vattendrag med hänsyn till naturvärden, fiske och kulturmiljö. Särskilt sträckan genom Mariestads tätort hyser mycket höga naturvärden i form av lekområden för uppvandrande fisk såsom asp och Tidanöring i forssträckorna och s.k. svämlövskog i området vid
Stadskvarnen. Att göra ingrepp i form av fördämningar, röjningar, muddringar m.m. i denna
miljö, särskilt öster om Gärdesbron (Badhusbron) bedöms innebära risk för stor skada på
dessa naturvärden. Bedömningen är även att det sannolikt inte är troligt att tillstånd för sådana åtgärder kan erhållas.
En reglering av vattennivån riskerar även att påverka vattenkraften vid Stadskvarnen och
Katrinefors bruk genom minskad fallhöjd med produktionsbortfall som följd. I den tätbebyggda miljön finns även sakägare att ta hänsyn till. Således bedöms en tillståndsprocess
kräva omfattande projektering, utredningar om skador m.m. och därmed betydande kostnader. Därtill kommer kostnader för själva anläggandet.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad om att vattennivån i Tidan ska höjas något för att enligt honom ge en mer estetiskt tilltalande bild av området.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt miljöinspektör Håkan Magnusson 2014-08-19, Medborgarförslag om att höja vattennivån i Tidan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Ksau § 413 (forts.)
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mikael Rönnlund)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(miljöinspektör Håkan Magnusson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 414

KS 2014/221

Medborgarförslag om uppröjning längs Tidan
____________________________________________________________________________________________________________________ ______

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
uppröjning längs Tidans mynning.
Kommunfullmäktige anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
Bakgrund

Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att uppröjningen längs Tidan fortsätter även öster om badhusbron samt på norra sidan av ån. Medborgarförslaget har överlämnats till verksamhet teknik för beredning.
Den trädavverkning som år 2013 genomfördes längs Tidans södra strand vid Gärdesparken
blev mycket omdiskuterad och resulterade i att verksamhet teknik fick betala vite för åtgärden. Länsstyrelsen har klassat området längs Tidan som skyddsvärt vilket innebär att vegetationen ska bevaras i nuvarande skick. Under våren har samråd skett med Länsstyrelsen för
att möjliggöra varsam urgallring på norra sidan Tidan nedanför Trädgårdsskolan. Utförande
av denna åtgärd beräknas ske under hösten.
Att genomföra det som motionsställaren efterfrågar är mot bakgrund av ovanstående inte
realistiskt att genomföra. Tekniska chefen och gatuchefen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad i vilket han föreslår att
uppröjningen längs Tidan fortsätter även öster om badhusbron samt på norra sidan av ån.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2014-08-07, Svar på remiss gällande uppröjning längs Tidan.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mikael Rönnlund)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 415

KS 2014/91

Medborgarförslag om att bygga små bostadsrätter på fastigheten
Eken 2 (Ekens skola) m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att bebygga fastigheten Eken
2 med små bostäder samt att riva f.d. Mariaskolan för att ge plats för byggnation av bostadsrätter.
Gällande detaljplan för fastigheten Eken 2 är detaljplanerad för bostadsändamål och ska
bebyggas. Det är marknaden som avgör utformningen av lägenheterna.
Bakgrund

Yvonne Lönnquist, Telegrafgatan 7B, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att
fastigheten Eken 2 ska bebyggas och att bostäderna ska inriktas mot att vara små bostäder
(1-2 rum och kök). Lönnqvist föreslår vidare att byggnaden på fastigheten Rönnen 1, f.d.
Mariaskolan, ska rivas för att ge plats för byggnation av bostadsrätter.
Fastigheten Eken 2 (f.d. Ekens skola) är detaljplanerad för bostadsändamål och ska bebygggas. Däremot är den generella bedömningen att det i Mariestad för närvarande är marknadsmässigt svårt att etablera en bostadsrättsförening med inriktningen på mindre bostäder
i en nyproducerad byggnad. Kommunens inriktning är att nyproduktionen ska stimulera en
förflyttning på bostadsmarknaden där man i vissa skeden av livet går från mindre bostäder
till större, den s.k. flyttkedjan.
Mariaskolan har avvecklats som grundskola. Mariestads kommun har under de senaste åren
etablerat olika typer av verksamhet i lokalerna. Bland annat har kommunens arbetsmarkandsenhet flyttat dit från externt hyrda lokaler och sektor stöd och omsorg kommer under
hösten att bland annat etablera del av individ- och familjeomsorgen i byggnaderna. För att
tillmötesgå denna nya verksamhet har byggnader och lokaler renoverats och anpassats.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Yvonne Lönnquist, Telegrafgatan 7B, i Mariestad om att bebygga
fastigheten Eken 2 med små bostäder samt att riva f.d. Mariaskolan för att ge plats för
byggnation av bostadsrätter.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén 2014-08-25, Medborgarförslag om att bygga små bostadsrätter på
fastigheten Eken 2 (Ekens skola) samt rivning av Mariaskolan för att skapa förutsättningar
för byggnation av bostadsrätter.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Yvonne Lönnquist)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, Exploateringschef Erik Randén)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 416

KS 2014/259

Medborgarförslag om att kommunen ska aktualisera tidigare beslut
om barnkonventionen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att ompröva beslut 1999/ § 5 och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att upprätta en ny strategi för hur huvudmannen, nämnder och sektorer ska arbeta
med barnkonventionen.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Bakgrund

Inger Sundler, Stenåldersvägen 7, i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska aktualisera, lyfta fram och påminna om tidigare beslut om barnkonventionen (KF
1999-01-18). Medborgarförslaget har överlämnats till sektor utbildning för beredning.
År 1999 antog Mariestads kommunfullmäktige en arbetsgång för hur arbetet i nämnder och
förvaltningar skulle gå till utifrån barnkonventionen. Sedan 1999 har det stiftats nya lagar
och styrdokument som på ett tydligare sätt följer intentionerna i barnkonventionen. För
barn- och utbildningsnämndens del har exempelvis både ny Skollag (2011) och nya läroplaner (2011, 2012) tillkommit som förstärker barnets rätt, Detta gör att flertalet av barnkonventionens artiklar numera ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet.
Riksdagen beslutade 2010-12-01 om en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter.
I denna strategi, som består av totalt nio punkter fastslås bl.a. att:
-

All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen.
Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och
omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.
Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom
samverkan.

Denna strategi ersatte den strategi för att förverkliga FNs konvention om barnets rättigheter
som gällt i Sverige sedan 1999. I den nya strategin från 2010 betonas att det krävs tydlig
styrning på alla nivåer i samhället för att säkerställa att barnets rättigheter genomsyrar arbets- och beslutsprocesser.
Barnombudsmannen har sedan 2001 tagit fram en modell och ett verktyg för att omsätta
barnkonventionen i handling och för att synliggöra barnets bästa. Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan samtliga lokala beslutsfattare arbeta systematiskt och vara försäkrade om att
ett barnperspektiv finns med i besluten. I Skolverkets nya råd för förskolan (2013) lyfts barnkonsekvensanalyser fram som något som bör göras innan beslut som rör förskolan fattas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 416 (forts.)
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Mycket har förändrats och utvecklats efter kommunfullmäktiges beslut 1999. Staten har
bl.a. beslutat om en ny nationell strategi. Nya lagar, förordningar och styrdokument, som
reglerar detta arbete har tillkommit. Men hänsyn till detta är det av vikt att Mariestads
kommun omprövar beslutet från 1999 och tar fram en ny strategi för hur huvudmannen,
nämnder och sektorer ska arbeta med barnkonventionen.
Chefen för sektor utbildning föreslår att kommunfullmäktige att omprövar beslutet från
1999 (KF 1999-01-18) och ta fram en ny strategi för hur huvudmannen, nämnder och sektorer ska arbeta med barnkonventionen.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Inger Sundler, Stenåldersvägen 7 om att kommunen ska aktualisera,
lyfta fram och påminna om tidigare beslut om barnkonventionen.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg 2014-08-22, Remiss om
medborgarförslag om att kommunen ska aktualisera tidigare beslut om barnkonventionen.
Regeringskansliet, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Inger Sundler)
(Katarina Lindberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 417

KS 2014/145

Medborgarförslag om förläggning av grundlärarutbildning till
Högskolan i Skövde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mot bakgrund av de åtgärder som Mariestads kommun och kommunerna i Skaraborg har
vidtagit, det arbete som pågår samt den verksamhet som planeras avseende grundlärarutbildningar i Skaraborg anser kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
Bakgrund

Cristina och Lennart Högstedt, Åsagatan 12, i Mariestad, har i ett medborgarförslag 201403-24 föreslagit att Mariestads kommunstyrelse och barn- och utbildningsnämnd ska verka
för att högskolan i Skövde startar utbildning till grundskollärare.
Högskolan i Skövde miste sin examinationsrätt för lärare höstterminen 2011. Anledningen
var bl.a. att Högskolan i Skövde inte bedrev egen forskning i tillräcklig utsträckning samt att
högskolan inte hade tillräckligt många professorer/doktorander knutna till sig. Högskolan i
Skövde har idag endast lärarutbildning till yrkeslärare.
Flera utbildningsorter för lärarutbildningar finns i närheten, exempelvis Karlstad, Göteborg,
Jönköping, Trollhättan och Örebro. Dock skulle det vara ett värde i att det fanns en högskola med pedagogisk inriktning inom samverkansområdet Kommunalförbundet Skaraborg.
I samverkansområdet Kommunalförbundet Skaraborg ingår totalt 15 kommuner. När
kommuner går samman och gemensamt driver frågor ger det större kraft än om en enskild
kommun gör det på egen hand. Skaraborgs kommunalförbund gjorde innan och i samband
med att Högskolan i Skövde miste sin examinationsrätt stora insatser för att uttrycka önskemål och behov av en pedagogisk utbildning på högskole-/universitetsnivå inom området.
Flera skrivelser författades och möten hölls där både utsedda utbildningschefer och kommunchefer deltog. Dessa insatser blev dock resultatlösa.
Idag har flera universitet och högskolor, med dokumenterat hög kvalitet utbildningarna, utlokaliserat lärarutbildningar till orter i Skaraborg. Exempelvis utlokaliserar Karlstads universitet redan utbildningar till Falköping och Lidköping.
För Mariestads del kommer följande utbildningar sannolikt att kunna erbjudas med start det
närmaste året/åren:
-

Förskollärarprogrammet startar vårterminen 2015 med sista ansökningsdag den 15 oktober 2014 via Lärcentrum Dacapo Mariestad.

-

Grundlärarprogrammet f-3, startar med stor sannolikhet höstterminen 2015 via Lärcentrum Dacapo Mariestad. Beslut om detta tas hösten 2014.

-

Grundlärarprogrammet 4-6, startar med stor sannolikhet höstterminen 2016 via Lärcentrum Dacapo Mariestad.
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Mariestads kommun planerar lärarutbildningar i samarbete med Lärcenter Falköping och
Campus Lidköping genom att orterna startar ett program var tredje år i cirkulation. Då bristen på lärare kommer att bli stor inom Kommunalförbundet Skaraborgs område och antalet
sökande är förhållandevis många i vår region, kan det komma att bli aktuellt med dubbla
starter.
Utöver ovan nämnda program har Mariestads kommun nyligen inlett samtal med Göteborgs universitet för att starta speciallärarprogrammet.
Genom den kvalitet som ges på de utlokaliserade utbildningarna kan vi säkerställa personalförsörjningen inom flera viktiga pedagogiska områden för framtiden. Därmed finns inte heller samma behov av pedagogiska inriktningar vid Högskolan i Skövde i samma omfattning
som tidigare. Vidare är det av vikt att poängtera att högskolor och universitet är ett statligt
ansvar och inte en kommunal angelägenhet.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Cristina och Lennart Högstedt om att Mariestads kommunstyrelse
och barn- och utbildningsnämnd ska verka för att högskolan i Skövde startar utbildning till
grundskollärare.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg samt chefen för sektor ledning Maria Vaziri 2014-08-20, Medborgarförslag om förläggning av grundlärarutbildning till Högskolan i Skövde KS 2014/145.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Cristina och Lennart Högstedt)
(Chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)

Justerandes signatur
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KS 2014/326

Återrapportering av uppdrag: Ekonomiska förutsättningarna att erbjuda gratis entré vid Ekuddens utomhusbad under sommaren 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erbjuda gratis entré vid Ekuddens utomhusbad under sommaren 2015.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-06-25 kommunchefen i uppdrag att utreda de
ekonomiska förutsättningarna för att erbjuda gratis entré vid Ekuddens utebad under sommaren 2015. Uppdraget överlämnades till fritidschefen för beredning.
Två huvudfaktorer påverkar de ekomiska förutsättningarna med fri entré vid utomhusbadet;
minskade intäkter och ökade personalkostnader. En mindre påverkan har en eventuell ökad
kioskförsäljning.
Årets sommarsäsong har besöksmässigt varit ett ”normalår”. Besökstillströmningen påverkas självfallet av vädret och i år har det varit en ”dålig” juni och augusti samtidigt som juli
har varit mycket bra. Antalet besökare har uppgått till ca 25-30 000. Årets entréintäkter
uppgår till ca 250 tkr. Vid en eventuell fri entré vid utebadet sommaren 2015 måste badanläggningarnas budget tillföras motsvarande belopp då budgeten delvis är intäktsfinansierad.
Idag är badanläggningarnas personalbemanning så minimerad att man i praktiken inte tål
någon ökad arbetsbelastning. Om tillströmningen av besökare skulle öka markant vid fri
entré måste även personalbemanningen öka, inte minst med tanke på säkerheten för de badande. År 1984 var ett extremår för utomhusbadet då samtliga tre närliggande naturbad
stängdes med anledning av otjänligt vatten. Det året hade utomhusbadet 50-60 000 besök
vilket ansträngde personalen till det yttersta. Personalbemanningen då var den dubbla jämfört med dagens.
Att sätta en exakt summa för ökad personalbemanning är omöjligt då vi inte vet hur stor
ökningen av gäster blir vid fri entré. Eller vilket väder det blir. Kostnaden för att öka från
dagens fem sommaranställda till åtta är ca 100 tkr. En ökning av försäljningen med 20 procent innebär, enligt årets, resultat en ökning av intäkterna med 25 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-08-22, Uppdrag från kommunchefen: ”Utreda de ekonomiska förutsättningarna att erbjuda gratis entré vid Ekuddens utomhusbad under sommaren 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2014/286

Yttrande över Länsstyrelsens förslag till nya miljömål för
Västra Götaland
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över förslaget till nya miljömål för Västra Götaland
enligt upprättat förslag.
Bakgrund

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har remitterat ett förslag på regionala miljömål för
Västra Götaland. Länsstyrelsen vill främst att kommunerna tittar på förslagen på tilläggsmålen. Granskningen bör omfatta följande:
-

Är målen relevanta och bra formulerade?

-

Saknas något mål som är viktigt att ha med?

-

Finns invändningar mot något mål?

-

Kan något av målen strykas?

Länsstyrelsen mottar även övriga synpunkter på de regionala tilläggsmålen och på övriga
delar av måldokumentet.
Kommunledningskontoret har i samverkan med miljö- och byggnadsförvaltningen, energioch klimatrådgivningen, VA-enheten samt avfallsenheten upprättat ett förslag på yttrande.
Generellt är det viktigt att ansvaret för att målen uppfylls definieras på mer lokal nivå. Respektive kommun måste mer konkret veta sitt uppdrag inom respektive tilläggsmål. Det är
viktigt att alla kommuner aktivt deltar i arbetet och känner ett gemensamt ansvar för att
uppfylla målen.
Det är viktigt att ansvaret för att arbetet inom ramen för de regionala målen verkligen tydliggörs och att det sker en årlig uppföljning. Ansvaret för uppföljningen bör självklart ligga
hos Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregion i samverkan. Det är också
nödvändigt att kommunerna enkelt ska kunna få tillgång till uppföljningsdata på kommunal
nivå. I de fall som data finns på kommunnivå måste dessa hållas tillgängliga. Frekvenserna
för uppföljningen får inte bli för låg så att datum för när målet ska vara uppfyllt riskerar att
sammanfalla med första uppföljningen.
Det är bra om det finns en beskrivning av vilka aktörer som de regionala miljömålen riktar
sig mot och vad dessa ska förväntas uträtta. Vidare är det viktigt att det finns en avsiktsförklaring som varje aktör (kommun, företag, organisation etc.) ska formulera.
Underlag för beslut

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2014-06-17, Förslag till nya miljömål för Västra Götalands län.
Justerandes signatur
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Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt miljöstrateg Nina Lidholm 2014-08-25, Remiss från Länsstyrelsen om nya regionala miljömål för Västra Götaland.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Länsstyrelsen Västra Götalands län, inklusive yttrandet)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)
(Miljöstrateg Nina Lidholm)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2014/155

Revidering av samarbetsavtal om gemensam säkerhetssamordning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att tydliggöra kostnader samt beredskapen för krisinformation till kommunen.
Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner upprättade år 2005 ett avtal om gemensam
säkerhetssamordning. Säkerhetssamordnaren har upprättat ett förslag till revidering av detta
avtal. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information om det nya avtalsförslaget i maj
2014 men fattade inget beslut.
Den stora förändringen i avtalet är förslaget att samla säkerhetssamordnarnas hela budget i
Gullspångs kommun. Det innebär att Gullspångs kommun administrerar, förvaltar, budgeterar, bokför och redovisar vad statsbidraget använts till.
I det nya avtalet har säkerhetssamordnarna ingen beredskap. Den gamla texten där det stod
att det är av stor vikt att säkerhetsamordnaren har kort inställelsetid vid extraordinär händelse eller motsvarande och därför önskvärt med bostadsort inom kommunens område är
borttagen. Kommunerna bör fundera på om detta medför försämrad tillgänglighet och om
beredskap för säkerhetssamordnarna eventuellt borde regleras framöver i ett tilläggsavtal.
I samband med att Länsstyrelsen kontrollerade kommunernas säkerhetsarbete påtalades att
kommunerna använder statsbidraget, som är avsett för krisberedskap, till sysslor som inte är
förenliga med överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner. Men utgångspunkt från Länsstyrelsens synpunkter har kommunchefsgruppen beslutat att tillskjuta
pengar motsvarande 25 procent av personalkostnaderna.
Kommunledningskontoret vill påtala att kostnaderna för säkerhetssamordning i och med
detta kommer att öka med ca 400 tkr per år. Denna post är i nuläget inte finansierad i budget 2015.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri 2014-09-02, Revidering av
samarbetsavtal om gemensam säkerhetssamordning.
Förslag till samarbetsavtal om säkerhetssamordnare mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Töreboda kommun, Gullspångs kommun)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2014/255

Granskning av utbetalda ersättningar till förtroendevalda
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att den berörda förtroendevalda ska lämna in
årsinkomst för år 2013. Detta för att kunna godkänna tidigare ersättningar som har betalats ut sedan 2013-06-01. Återbetalning av ersättning för förlorad arbetsförtjänst som
har utbetalats kan annars bli aktuellt.
2. Arbetsutskottet beslutar vidare att den berörda förtroendevalda ska lämna in ett intyg
där det framgår att lön har betalats ut från företaget till den förtroendevalde. Detta ska
framgå av bokföring/redovisning. Det ska kunna göras eftersom lön och arbetsgivaravgifter regelbundet skall redovisas av företaget till Skatteverket.
3. De begärda underlagen ska presenteras på kommunstyrelsen 2014-09-15.
Marianne Kjellquist (S) samt Janne Jansson (S) lämnade sammanträdet i protest vid behandlingen av detta ärende.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-06-11 kommunchefen i uppdrag att granska om
utbetalningen av förlorad arbetsförtjänst till kommunstyrelsens ledamöter följer gällande
regelverk.
Controller Håcan Lundqvist återrapporterade uppdraget på arbetsutskottets sammanträde
2014-06-25. Granskningen konstaterade att styrdokumentet ”Arvoden och traktamenten till
förtroendevalda i Mariestad” med tillhörande blanketter bör uppdateras och i vissa avseenden förtydligas. Det uppdagades även att en av de granskade förtroendevalda angivit felaktig
grund i sin ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Lönekontoret har brustit i sin
kontroll och registrerat in det felaktiga underlaget i lönesystemet och har därmed också
medverkat till att felaktiga utbetalningar till den förtroendevalde har skett.
Granskningen kontrollerade även om de förtroendevalda med inkomst som av tjänst som
grund för sin ansökan verkligen hade ett reellt inkomstbortfall för den tid man sökt ersättning för. Marginella avvikelser kunde konstateras mellan den tid man förlorat lön för och
den tid man sökt ersättning för. Arbetsutskottet beslutade vid mötet 2014-06-25 att:
-

Ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen för att bedöma om ledamot av kommunstyrelsen ska återbetala ersättning för förlorad arbetsförtjänst med anledning av de felaktigheter som uppmärksammats.

-

Berörda förtroendevalda ska komplettera de bristfälliga uppgifter som har lämnats till
lönekontoret.

Arbetsutskottet gav även kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder för att kvalitetssäkra
hanteringen av utbetalningar av förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda. Detta innefattar
bl.a. revidering av gällande styrdokument och blanketter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendet behandlades även vid arbetsutskottets sammanträde 2014-08-13. Arbetsutskottet
lämnade följande förslag till beslut i kommunstyrelsen:
-

Den berörda förtroendevalda ska lämna in årsinkomst för år 2013. Detta för att kunna
godkänna tidigare ersättningar som har betalats ut sedan 2013-06-01. Återbetalning av
ersättning för förlorad arbetsförtjänst som har utbetalats kan annars bli aktuellt.

-

Den berörda förtroendevalda ska lämna in ett intyg där det framgår att lön har betalats
ut från företaget till den förtroendevalde. Detta ska framgå av bokföring/redovisning.
Det ska kunna göras eftersom lön och arbetsgivaravgifter regelbundet skall redovisas av
företaget till Skatteverket.

Kommunchefens uppdrag är härmed avslutat.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2014-08-18 och beslutade då att notera informationen.
Chefen för lönekontoret inkom 2014-09-02 med en skrivelse i vilken han konstarerar att de
underlag för förlorad arbetsförtjänst som den förtroendevalde lämnat in till lönekontoret
för år 2014 uppfyller de krav som ställs enligt regelverket.
Chefen för lönekontoret konstaterar vidare att de underlag som den förtroendevalde lämnat
in för år 2013 inte styrker en inkomstförlust. Vidare framhåller lönechefen att otydligheter i
tolkningen av regelverket och granskningen av underlagen innebär att den förtroendevalde
agerat i god tro varför det inte kan ställas krav på återbetalning av utbetalad ersättning för
förlorad arbetsinkomst för år 2013.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) yrkar att:
-

Den berörda förtroendevalda ska lämna in årsinkomst för år 2013. Detta för att kunna
godkänna tidigare ersättningar som har betalats ut sedan 2013-06-01. Återbetalning av
ersättning för förlorad arbetsförtjänst som har utbetalats kan annars bli aktuellt.

-

Den berörda förtroendevalda ska lämna in ett intyg där det framgår att lön har betalats
ut från företaget till den förtroendevalde. Detta ska framgå av bokföring/redovisning.
Det ska kunna göras eftersom lön och arbetsgivaravgifter regelbundet skall redovisas av
företaget till Skatteverket.
De begärda underlagen ska presenteras på kommunstyrelsen 2014-09-15.

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Dalviks (MAP) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av lönechef Arvo Niiholm 2014-01-09, Lönekontorets svar angående förlorad arbetsinkomst.
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Skrivelse från controller Håcan Lundqvist och Lars Arvidsson 2014-08-07, Granskning av
utbetalningar för förlorad arbetsförtjänst.
Skrivelse från lönechef Arvo Niiholm 2014-08-12.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Controller Håcan Lundqvist)
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Lönechef Arvo Niiholm)
(Administrativ chef Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Presentation av ny chef för arbetsmarknadsenheten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Nya chefen för arbetsmarknadsenheten Ulrika Lindahl presenterar sig själv och sin tidigare
arbetslivserfarenhet på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Närings- och tillväxtfrågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Digital skylt vid E20

Näringslivschef Mats Widhage samt näringslivsutvecklare Ramona Nilsson informerar om
förutsättningarna för att etablera digital skylt/skyltar längs E20. Informationen innefattade
även investerings- och driftkostnader.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett konkret beslutsunderlag för att etablera digitala skyltar/skyltar längs E20.
______________________________________________________

Maritim aktivitet 2015

Näringslivschef Mats Widhage samt näringslivsutvecklare Ramona Nilsson diskuterar förutsättningarna att genomföra den Maritima dagen som ett årligt event. Diskussionen innefattade även att, i samband med den Maritima dagen, även genomföra en Bomässa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag
för att arrangera en Maritim dag samt en Bomässa under år 2015.
______________________________________________________

Ställplats för tunga fordon

Näringslivschef Mats Widhage samt näringslivsutvecklare Ramona Nilsson informerar om
studiebesök vid Brändåsens Safe Park, en ställplats för tunga fordon vid Kumla.
Arbetsutskottet diskuterade förutsättningarna för att etablera en ställplats för tunga fordon i
Mariestads kommun.
______________________________________________________

Evenemang i Mariestad

Näringslivschef Mats Widhage samt näringslivsutvecklare Ramona Nilsson diskuterar kriterier/förutsättningar för att kommunen ska vara medarrangör i evenemang i kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta förslag till kriterier för att kommunen ska finansiera och vara delaktiga i evenemang. Fritidschefen ska involveras i arbetet.
______________________________________________________

Svenskt näringslivs dialog om företagsklimatet i Mariestad hösten 2014

Näringslivschef Mats Widhage informerar om att Svenskt näringsliv bjuder in till information/ dialog om företagsklimatet i Mariestad den 7 november kl. 11.30 på Stadshotellet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbyggnad av bredband på Landsbygden

Projektledare Anders Johansson informerar om pågående utbyggnad av bredband på landsbygden.
______________________________________________________

Restaurering av naturhamnar

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-08-27 chefen för sektor samhällsbyggnad i uppdrag att vid nästa sammanträde informera om förutsättningar och inriktning för att restaurera naturhamnar. Planeringschef Kristofer Svensson återrapporterade uppdraget på sammanträdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till vilka
naturhamnar som kan vara aktuella för att restaureras. Uppdraget ingår som en prioriterad
del i Skärgårdsutvecklingsplanen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Kommunchef Lars Arvidsson
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Information från kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Karlsholme/Jubileumsteatern

Kommunchef Lars Arvidsson informerade om pågående diskussioner med Folkparksföreningen om Karlsholme och Jubileumsteatern. Diskussionerna gäller bl.a.
-

Framtiden för nuvarande rotundan
Café holmen
Kriterier för uthyrning av Jubileumsteatern
Drift- och skötselavtal för Karlsholme

______________________________________________________

Justerandes signatur
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KS 2013/409

Skrivelse avseende Åtgärdsvalsstudien för Kinnekullebanan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka upprättat förslag till skrivelse avseende
Begäran om att Västra Götalandsregionen samlar berörda parter m.m. innan Åtgärdsvalsstudien för Kinnekullebanan fastställs.
Skrivelsen ska skickas till Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen, Trafikverket Region Väst, Regionsstyrelsen, Kollektivtrafiksnämnden samt Skaraborgs kommunalförbund.
Ärendet justeras omedelbart.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) samt kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marianne Kjellquist 2014-09-10, Begäran om att Västra
Götalandsregionen samlar berörda parter m.m. innan Åtgärdsvalsstudien för Kinnekullebanan fastställs.
______________________________________________________

Expedieras till:
Regionutvecklingsnämnden
Västra Götalandsregionen
Trafikverket Region Väst
Regionsstyrelsen
Skaraborgs kommunalförbund

Justerandes signatur
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Rapporter
______________________________________________________

Dacapo styrgrupp

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från styrgruppsmöte i Dacapo den 25 augusti i Göteborg. Marianne Kjellquist (S) deltog vid mötet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-09-10

Anslagsdatum

2014-09-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-10-06
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

