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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 274

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsstyrelserna, Migrationsverket. Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket till landets kommuner gällande anvisningar av ensamkommande barn.
2. Polisen. Statliga myndigheter och samtliga 15 kommuner i Skaraborg har inlett ett samarbete mot våldsbejakande extremism. En arbetsgrupp har bildats och det har resulterat
i en gemensam framtagen handlingsplan; Handlingsplan – Samarbete mot våldsbejakande
extremism i Skaraborg. (KS 2015/241).
3. Tekniska nämnden. Beslut att:
-

-

För att finansiera renoveringen av Ekuddens utebad omdisponeras 4 300 tkr. Medel
omdisponeras från ramprojekt 2507 Övriga fastigheter (4 000 tkr) och projekt 2487
Riktat fastighetsunderhåll (300 tkr) inom tekniska nämndens investeringsbudget.
Omdisponeringen innebär att vissa planerade åtgärder skjuts på framtiden och vissa
åtgärder får omprioriteras i samråd med utbildningsnämnden. Det noteras även att i
anspråktagande av tillgängliga medel inom ramprojekt 2507 Övriga fastigheter (4
000 tkr) medför att dessa pengar är förbrukade för år 2015. (KS 2014/355)

4. Tekniska nämnden. Beslut att anta sex mål för verksamheten 2016 och överlämna dem
till kommunstyrelsen i Mariestad. (KS 2015/187)
5. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Vänershofshallen, fastigheten Nya Staden 2:1, Mariestads kommun. Beslut att avslå ansökan om byggnadsminnesförklaring. (KS 2012/395)
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 275

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Centrum mot rasism, Diskrimineringsombudsmannen m.fl. Inbjudan till Mänskliga
Rättighetsdagarna, Tillsammans mot rasism – Agera för allas lika värde lokalt och globalt, den 9-10 november 2015 i Göteborg.
2. Raoul Wallenberg academy, friends m.fl. Inbjudan att vara en av 15 kommuner I landet
att stå upp för medmänsklighet. Vill du att din kommun ska synas som en aktiv företrädare för
mänskliga rättigheter?
3. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till Trafik- och gatudagarna den 19-20
oktober 2015.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 276

KS 2015/249

Förlängning av nuvarande fokusområden till och med 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande fokusområden i målstyrningsmodellen (Boende,
Kommunikationer, Ungdomar, Lärande, Besöksmål) ska gälla även år 2016.
Bakgrund

Under våren 2015 pågår ett arbete med en utvärdering av Mariestads målstyrningsmodell.
Utvärderingen kommer att resultera i förslag till utveckling av målstyrningsmodellen från
och med år 2017. Förslag till utvecklad målstyrning kommer att presenteras för kommunstyrelsen under oktober/november 2015. För att det ska vara korrekt framhåller kvalitetschefen att nuvarande fokusområdena behöver förlängas så att de gäller även för år 2016.
De nuvarande fokusområdena är: Boende, Kommunikationer, Ungdomar, Lärande, Besöksmål gäller till och med 2015.
Kvalitetschefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar förlänga aktuella fokusområden: Boende, Kommunikationer, Ungdomar, Lärande, Besöksmål till att gälla till och med 2016.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2015-05-25, Förlängning av fokusområden
till och med 2016.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kvalitetschef Maria Torp)
(Samtliga nämnder)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 277

KS 2014/50

Uppföljning av nämndernas mål efter prognos 2 år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan ”Hur kan nämnden/styrelsen bidra
till förverkligandet av visionen?” Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem mål som
har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så
att det säkerställs att det finns resurser att genomföra de beslutade målen. Målen följs också
upp i samband med budgetuppföljningen, det vill säga i samband med prognosarbetet samt
i delårsrapport och årsbokslut.
Underlag för beslut

Skrivelse av kvalitetschef Maria Torp 2015-05-27, Prognos 2 nämndernas mål 2015
Nämndernas underlag inför prognos 2.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kvalitetschef Maria Torp)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 278

KS 2015/151

Beslut om uppdrag gällande detaljplan för Ladukärr 1:2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Ladukärr 1:2 i syfte att etablera en livsmedelsbutik.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Krontorp norra i anslutning till rondellen i syfte att etablera en ny
räddningsstation.
Bakgrund

Netto marknad Sverige AB har inkommit med en förfrågan om etablering av livsmedelsbutik på fastigheten Ladukärr 1:2 som är lokaliserad i korsningen Stockholmsvägen/ Marieforsleden. För att möjliggöra etableringen krävs att en detaljplan upprättas. Fastigheten är i
dagsläget inte planlagd.
Detaljplanen föreslås upprättas med standardförfarande då den inte bedöms stå i konflikt
med kommunens översiktsplan eller länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas vidare inte
medföra betydande miljöpåverkan.
Planavtal ska tecknas mellan Mariestads kommun och Netto marknad Sverige AB. Kostnad
och tidplan för framtagande av förslag till detaljplan redovisas i planavtalet. Stadsplaneavdelningen gör bedömningen att en etablering av livsmedelsbutik på fastigheten Ladukärr 1:2
är positivt.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Jenny Olausson 2015-06-02 Beslut om uppdrag gällande detaljplan för Ladukärr 1:2.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Jenny Olausson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-17

Sida 6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 279

KS 2015/194

Beslut om planbesked gällande del av Prästbordet 1:4, Lyrestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela positivt planbesked för detaljplan för Del av Prästbordet 1:4, Lyrestad.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta ett
förslag till detaljplan för Del av Prästbordet 1:4, Lyrestad.
Bakgrund

Gripen Development AB inkom den 2015-04-30 med en ansökan om planbesked för
fastigheten Prästbordet 1:4 i Lyrestad. Bakgrunden till ansökan om planbesked är att de vill
göra det möjligt att rymma handel, kontor, industri och lager inom den gamla stationsbyggnaden på fastigheten. Stadsplaneavdelningen ska även utreda möjligheten om det är möjligt
att inrymma bostäder i stationsfastigheten.
Området är planlagt sedan tidigare. Gällande byggnadsplan från 1970 förespråkar järnvägsändamål för hela fastigheten. Stationshuset är inte längre i bruk och det finns ett behov av
att finna ett passande och ekonomiskt hållbart ändamål som innebär att byggnaden kan tas i
bruk och ej stå tom och förfalla.
Stadsplaneavdelningen gör bedömningen att en plan enligt önskemål från Gripen Development AB kan upprättas och ett positivt planbesked föreslås.
Planområdet är väl försörjt avseende infrastruktur. Det finns kollektivtrafik till området genom buss och tåg från Mariestads centrum. Med tåg är det även möjligt att åka till och från
Hallsberg/Örebro och Lidköping. Förslaget nyttjar befintlig infrastruktur och orten är
mycket tillgänglig med tanke på E20, Kinnekullebanan, Göta kanal m.m.
Naturvårdsverket rekommenderar i dokumentet Riktvärden för trafikbuller i andra miljöer än för
boende, vård och undervisning en ekvivalent ljudnivå om 40 dBA inomhus för att samtal ska
kunna föras med normal röst och med hänsyn till allmän störning. Det kan i samband med
planändringen bli aktuellt med bullermätningar/beräkningar för att klargöra om det krävs
åtgärder för att riktvärden ej ska överskridas.
Fastigheten ingår i kommunalt verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Spillvattnet är
sedan tidigare anslutet till reningsverket i Sjötorp. Det finns problem med dagvatten inom
området.
Förslaget bedöms lämpligt med hänsyn till landskaps- och samhällsbild, natur-, kultur- och
rekreationsvärden samt klimat- och miljöpåverkan. Planläggningen ligger i linje med övergripande dokument och utvecklingen i området stärker det lokala näringslivet och bidrar till
att hålla Lyrestads samhällskärna levande.

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-17

Sida 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 279 (forts.)
______________________________________________________

Då det i dagsläget inte finns något annat lämpligt ändamål för fastigheten i övrigt med tanke
på närheten till järnväg och bebyggelse så kommer endast planändringen att omfatta den
bebyggda delen av fastigheten och därmed ej medge nybyggnation.
På grund av närheten till bostäder bedöms inte byggnaden vara lämplig för industriändamål
och lager som den sökande har önskat. Därför kommer den nya detaljplanen endast medge
järnvägsstation, kontor och handel.
Planavdelningens bedömning är att arbetet bör bedrivas med standardförfarande och att
detaljplanen kan antas sommaren 2016. Planavdelningens bedömer vidare att nedlagt arbetet kommer att kosta ungefär 50 tkr exkl. framtagande av grundkarta, fastighetsförteckning,
eventuella utredningar som buller, vibration m.m.
Planavtal tecknas mellan kommunen och Gripen Development AB efter beslutat planbesked.
För detta planbesked utgår en kostnad om 8 900 kr.
Underlag till beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2015-06-01, Beslut om planbesked gällande del av Prästbordet 1:4, Lyrestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 280

KS 2015/250

Information om planläggning av Katthavet/sjöstaden etapp 2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
2. Arbetsutskottet beslutar att stadsplaneavdelningen ska lämna en lägesrapport i ärendet
under september månad.
3. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att initiera arbetet med att förvärva det
aktuella markområdet samt att påbörja en utredning av nödvändiga miljö- och saneringsåtgärder.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-11-08 kommunchefen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för etapp 2, Sjöstaden. Stadsplaneavdelningen önskar informera om pågående konsultarbete avseende Katthavet/Sjöstaden etapp 2.
Mariestads kommun har med utgångspunkt i en internationell arkitekttävling för Mariestads
hamn- och strandområde, som genomfördes hösten 2004, utarbetat en fördjupad översiktsplan för området. Den fördjupade översiktsplanen upprättades i samarbete med AIM architects och CH arkitekter som vann tävlingen. WSP håller på och upprätta underlag för
planläggning av området.
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik informerar om pågående arbete med planläggning av
Katthavet/ Sjöstaden etapp 2 på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2015-06-04, Information gällande Katthavet/Sjöstaden II.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 281

KS 2013/437

Beslut om granskning: Detaljplan för Hertigen 1 m.fl., Mariestads
centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Hertigen 1 m.fl., Mariestads centralort, blir föremål för granskning enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 att ersätta dagens F-6 skolor inom skolområde
Väster (Lockerudsskolan, Kronoparksskolan, Flitiga Lisans skola och Leksbergs skola) med
två nya 2-parallelliga F-6 skolor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-05-21 planavdelningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för nybyggnad av en 2-parallellig F-6 skola inom kv. Hertigen.
Planprogram för F-6 skola Väster inom stadsdelen Gärdet, Mariestad centralort, antagen av
kommunstyrelsen 2015-03-16 ligger till grund för rubricerad detaljplan. Förslag till detaljplan för Hertigen 1 m.fl. har varit föremål för samråd under perioden 2015-04-10 t.o.m.
2015-05-15, samrådsmöte hölls 2015-04-22. Inkomna synpunkter har sammanställts och
kommenterats i en samrådsredogörelse.
Planområdet ligger inom stadsdelen Gärdet, ca 1 km söder om Mariestad centrum och omfattar ca 6 ha bebyggd mark, gator, park- och naturområden. Förslag till detaljplan för Hertigen 1 m.fl., Mariestad centralort syftar till att möjliggöra uppförande av ny F-6 skola inom
kv. Hertigen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekterna Adam
Johansson och Hanna Asp 2015-06-03, Beslut om granskning: Detaljplan för Hertigen 1
m.fl., Mariestads centralort
Plankarta med bestämmelser, detaljplan för Hertigen 1 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads kommun (granskningshandling).
Planbeskrivning, detaljplan för Hertigen 1 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads kommun
(granskningshandling)
Samrådsredogörelse för Hertigen 1 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads kommun.
PM Geoteknik kv. Hertigen, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson, Planarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur
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Ksau § 282

KS 2014/342

Finansiering av iPad till kommunens ledamöter i tekniska nämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden ska finansiera inköp och drift av fem iPad
till Mariestads kommuns ledamöter i tekniska nämnden. Inköp och drift finansieras genom
Mariestads kommuns driftanslag till tekniska nämnden.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 2014-10-27 att övergå till digitala handlingar vid
sina sammanträden samt att övergången ska ske så snart som möjligt. Kommunfullmäktige
uppmananade samtliga nämnder, inklusive MTG-nämnderna med Mariestads kommun som
värdkommun, att övergå till digitala handlingar vid sina sammanträden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-04-23 att förtroendevalda i Mariestads
kommun ska använda iPad som läsplatta/digitalt verktyg vid en övergång till digitala handlingar i kommunfullmäktige och övriga nämnder.
MTG styrgrupp har beslutat att respektive kommun ska finansiera inköp och drift av iPad:s
till ledamötena i de gemensamma MTG-nämnderna. Ipads ska därmed inhandlas till de ordinarie ledamöter i tekniska nämnden som via andra kommunala uppdrag inte tillhandahållits en iPad. Avsikten är att tekniska nämndes ledamöter ska få låna en iPad under mandatperioden eller den tid som de fullgör uppdraget som ledamot.
Tekniska nämnden beslutade 2015-06-09 att övergå till digitala handlingar vid sina sammanträden, d.v.s. att underlagen inte längre skickas i pappersformat. Övergången ska ske under
hösten 2015.
Tekniska nämnden beslutade vidare att uppmana kommunstyrelsen i Mariestads kommun att
inköpa och bekosta Ipads till förtroendevalda i tekniska nämnden enligt följande: 5 Ipads till
en inköpskostnad av totalt 28 500 kr samt en årlig driftkostnad av 12 000 kr. (Töreboda och
Gullspångs kommuner har redan inhandlat iPad:s till sina ledamöter i tekniska nämnden)
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt nämndsekreterare Ewa Sallova 2015-05-20, Övergång till digitala sammanträden samt inköp av iPads.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Nämndsekreterare Ewa Sallova)
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Ksau § 283

KS 2014/203

Medborgarförslag om farthinder på Leksbergsvägen vid
Tunaholmsskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget.
Behovet av säkra passager för oskyddade trafikanter på Leksbergsvägen ska hanteras som
en del av de åtgärder som ingår i det fortsatta arbetet för en säkrare trafikmiljö i och omkring skolor i västra Mariestad.
Bakgrund

Björn Angerfelt, John Hedins väg 23, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att
det ska anläggas farthinder på Leksbergsvägen vid Tunaholmsskolan. Ärendet överlämnades
till tekniska nämnden för beredning.
Tekniska nämnden framhåller att arbetet för ökad säkerhet på barns skolvägar pågår. Åtgärder på Leksbergsvägen är en del i detta arbete. Dessa gäller främst delen Kungsgårdsvägen
norrut till korsningen med Marieforsleden. Sträckan bör dock utökas söderut till korsningen
med Drottning Kristinas väg. En ombyggnad av hela sträckan bör studeras.
Att anlägga ett övergångsställe på sträckan bör ingå i en studie med helhetgrepp på ökad
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
En passage som inte är säkrad genom någon hastighetsdämpande utformning, till exempel
ett gupp, ger en falsk trygghet. Genom att hastighetssäkra en gcm-passage reduceras antalet
mycket allvarligt skadade cyklister och fotgängare med nästan 80 procent.
Tekniska nämnden beslutade 2015-05-12 att tillstyrka medborgarförslaget. Nämnden framhöll även att behovet av säkra passager för oskyddade trafikanter på Leksbergsvägen måste
dock hanteras som en del av de åtgärder som ingår i det fortsatta arbetet för en säkrare trafikmiljö i och omkring skolor i västra Mariestad.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Björn Angerfelt, John Hedins väg 23, om att det ska anläggas farthinder på Leksbergsvägen vid Tunaholmsskolan.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2015-05-12 § 120, Medborgarförslag om farthinder
på Leksbergsvägen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Björn Angerfelt)
(Tekniska nämnden)

Justerandes signatur
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Ksau § 284

KS 2015/38

Motion om att öppna rehab-bassängen på Humlet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska föra en dialog
med den nya ägaren till Humlet i syfte att öppna rehab-bassängen.
Humlets servicehus byggdes i början på 1980-talet och har 78 lägenheter. 1980-11-20 beslutade kommunstyrelsen att mottaga en donation från Soja Monés dödsbo och i hennes testamente framgick att hon önskade att donationen skulle möjliggöra ett tempererat bad.
Badet på Humlet har varit i funktion fram tills 2013-04-01 då det stängdes helt i samband
med att kommunen slutade att hyra bassängen. Från år 2008 var badet avgiftsbelagt. Badet
på Humlet har inte använts i någon större omfattning under perioden 2008 till 2013.
Enligt uppgift från HSB föreligger ett omfattande renoveringsbehov av anläggningen, t.ex.
byte av kakel i bassängen samt renovering av omklädningsrum m.m. En eventuell hyra av
bassängen och omklädningsrum skulle uppgå till 1 000 kr/ kvm, utöver det skulle kommunen även tvingas tillhandahålla städ av lokal, badmästare (bekosta vattenprover) samt administrera biljettförsäljning till badgästerna. Idag finns ingen administrativ personal placerad på
Humlet då receptionen är stängd vilket försvårar hanteringen av biljettförsäljning.
Det finns idag andra alternativ till Humlets bassäng, t.ex. rehab badet på sjukhuset i Mariestad samt Korpens lokaler på Johannesberg, vilket avgör varför förslaget är att avslå motionen.
Chefen för sektor stöd och omsorg föreslår kommunfullmäktige besluta att inte inleda någon dialog med HSB för att öppna rehab bassängen på Humlet.
Underlag för beslut

Motion av Christer Dalvik (MAP) om att Mariestads kommun ska föra en dialog med den
nya ägaren till Humlet i syfte att öppna rehab-bassängen.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2015-03-24, Yttrande angående motion inlämnat till kommunfullmäktige 2015-01-26.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Christer Dalvik)
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-17

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 285

KS 2014/40

Återrapportering uppdrag: Bertha Petterssons hus
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att undersöka om det är
möjligt för Mariestads kommun att överta förvaltningen av Bertha Petterssons hus.
Bakgrund

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 5 maj fick stadsjuristen i uppdrag att utreda förutsättningarna kring Bertha Petterssons hus.
Stadsjuristen har inkommit med en skrivelse i vilken han beskriver ärendet Bertha Petterssons hus och stiftelsens ansökan om permutation. Permutationsansökningen har dock inte
handlagts av stadsjuristen.
Stiftelsen Bertha Petterssons hus har hos Kammarkollegiet ansökt om ändring av stiftelsens
stadgar för att därefter kunna sälja fastigheten Bertha Petterssons hus.
Kammarkollegiet har vid ett flertal tillfällen, och i skiftande avseenden, begärt kompletteringar av stiftelsens permutationsansökan. Stiftelsen har upplevt stora problem med detta
och har därför vänt sig till stadsjuristen för råd och stöd. Stadsjuristen har bistått stiftelsen
med råd och stöd i ärendet.
Enligt uppgift från styrelseledamoten Björn Bergström är stiftelsens ansökan numera godtagen av Kammarkollegiet. Stiftelsen avvaktar Kammarkollegiets beslut i permutationsfrågan.
Stiftelsen har begärt skyndsam handläggning.
Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2015-06-03 att notera informationen.
Underlag för beslut

Skrivelse av stadsjurist Rolf Sjöström 2015-05-18, Stiftelsen Bertha Petterssons hus - ansökan om permutation
______________________________________________________

Expedieras till:
Björn Bergström
Stadsjurist Rolf Sjöström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-17

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 286

KS 2014/425

Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och
tobak 2016-2019
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016-2019 till berörda nämnder. Nämndernas yttrande
ska vara folkhälsoplaneraren tillhanda senast 2015-09-18. Kommunstyrelsen ska därefter besluta i ärendet 2015-10-12.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger berörda nämnder i uppdrag att upprätta en handlingsplan för Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 20162019. Nämndernas handlingsplaner med åtgärder ska vara folkhälsoplaneraren tillhanda
senast 2015-09-18.
Bakgrund

Under år 2014 har det kommit alltfler rapporter om ökat bruk av droger bland unga i Mariestad. Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen individ- och familjeomsorgschefen i
uppdrag att upprätta en kommunal strategi för att minimera risken för att unga hamnar i
drogberoende. Individ- och familjeomsorgschefen samt folkhälsoplanerarenhar upprättat ett
förslag till strategi i samverkan med Folkhälsorådets ledningsgrupp.
Mariestads kommun vill skapa förutsättningar för invånarna att göra hälsosamma val. Ungdomar i Mariestads kommun ska växa upp till trygga individer med en positiv livsstil, vilket
innebär att välja bort alkohol, narkotika, dopning och tobak.
Det främjande och förebyggande arbetet inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaksområdet (ANDT) är en del av folkhälsoarbetet och det brottsförebyggande arbetet.
Kommunens strategi för arbete mot alkohol, narkotika, dopning, tobak är baserat på nationella riktlinjer och handlingsplaner inom det alkohol- och drogpolitiska området samt
Folkhälsostrategi 2014-2017 för Mariestads vision 2030.
Kommunens strategi ska ange den politiska viljan för hur förebyggande arbete kring alkohol
och droger skall utformas. Folkhälsorådet ställer sig bakom ”Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016-2019”
Folkhälsoråd föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott, sänder ut ”Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2016-2019” på remiss till berörda
nämnder. Nämnderna ska inkomma med svar till folkhälsoplaneraren senast 2015-09-18
som sammanställer svaren till kommunstyrelsens som har möte 2015-10-12.
Folkhälsorådet föreslår vidare att kommunstyrelsens arbetsutskott ger berörda nämnder i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för ”Strategi för förebyggande arbete mot alkohol,
narkotika, dopning och tobak 2016-2019”. Nämnderna ska inkomma med handlingsplan
med åtgärder till folkhälsoplaneraren senast 2015-09-18 som sammanställer handlingsplanen
till kommunstyrelsen som har möte 2015-10-12.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-17

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 286 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2015-06-04, Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning
och tobak 2016-2019.
Förslag till Strategi för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak
2016-2019.
Bilaga: Uppfölning indikatorer ANDT.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor ledning Maria Vaziri
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-17
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 287

KS 2015/247

Redovisning av partistöd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att utse redovisningschef Lars Bergquist till särskild
granskare av partiernas skriftliga redovisningar av hur partistödet har använts.
2. Kommunfullmäktige beslutar att partierna i kommunfullmäktige ska lämna in de skriftliga redovisningarna av hur partistödet har använts föregående år till kommunkansliet
senast den 31 mars årligen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att partierna i kommunfullmäktige ska begära utbetalning
av innevarande års partistöd senast den 31 mars årligen.
Bakgrund

Från och med 2014-02-01 har kommunallagen kompletterats med två paragrafer som avser
redovisning av partistöd samt att kommunfullmäktige årligen ska besluta om att utbetala
partistöd.
§ 11
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket.
(Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin - partistöd).
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast
sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd
särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren
har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport enligt första och andra styckena. Lag (2013:1053).
§ 12
Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Lag (2013:1053).
Kommunchefen föreslår att kommunfullmäktige ska utse redovisningschef Lars Bergquist
till särskild granskare av partiernas skriftliga redovisningar av hur partistödet har använts.
Administrativa enheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att rekommendera partierna i kommunfullmäktige att lämna in de skriftliga redovisningar av hur partistödet har använts till kommunkansliet senast den 31 mars årligen. Administrativa enheten föreslår vidare att kommunfullmäktige rekommenderar partierna i kommunfullmäktige att begära utbetalning av innevarande års partistöd senast den 31 mars årligen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-17

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 287 (forts.)
______________________________________________________

Syftet med ovanstående förslag är att samtliga redovisningar och granskningar kan behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i april månad. Vi detta sammanträde kan fullmäktige även besluta om utbetalning av partistöd.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg samt kommunsekreterare Malin
Eriksson 2015-06-05, Redovisning av partistöd.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Partiernas gruppledare)
(Redovisningschef Lars Bergquist)
(Administrative chefen Ola Blomberg)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-17
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 288

KS 2014/218

Fiskeområde Vänern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att delta i den lokala utvecklingsstrategin för fiskeområde
Vänern. Utvecklingen av projektet ska återrapporteras årligen till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
2. Kommunstyrelsen beslutar att, under programperioden 2015-2020, årligen medfinansiera projektet med maximalt 50 000 kr. Finansieringen för åren 2015-2016 finns avsatta i
budgeten för näringslivsenheten.
Bakgrund

Fiskeområde Vänerns ansökan har som en av 13 godkänts av Jordbruksverket och tilldelats
en totalbudget om 13 737 633 Sek för hela programperioden om sex år. Av detta belopp ska
lokal offentlig medfinansiering svara för 33 procent.
För Mariestads kommun innebär beslutet att man ställer sig positiv att årligen medfinansiera
projektet med 50 000 kr under programperioden 2015-2020. Den totala kostnaden för Mariestads kommun uppgår till 300 192 SEK för hela perioden.
För att möjliggöra fortsatt hantering önskar Jordbruksverket beslut om medfinansiering enligt redovisat underlag. Fördelningen mellan respektive parter bygger på en modell grundad
på invånarantal, antal yrkesfiskelicenser samt sportfiskeförutsättning som tidigare redovisats.
En lokal utvecklingsstrategi har arbetats fram i bred dialog med myndigheter, näringsidkare
inom fiskesektorn med en vision om ett livskraftigt Vänerfiske även i framtiden.
Tre övergripande mål har utformats som berör följande områden;
-

Vänern en tillväxtregion och ett starkt varumärke.

-

Fiske i balans med hälsosamma produkter

-

God kunskap om fiskets förutsättningar kombinerat med innovationsutveckling

Fiskeområdet styrs av en lokala aktionsgruppens ”LAG” som ansvarar för genomförandet
av strategin. LAG skall representera partnerskapet intressenter från privat, ideell och offentlig sektor liksom hela det geografiska området.
Underlag för beslut

Skrivelse från Lennart Bergquist, ordförande i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 2015-05-27, Fiskoområde Vänern.
Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2015-06-05, Fiskeområde Vänern.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 288 (forts.)
______________________________________________________

Bilaga 1: Lokal utvecklingsstrategi för fiskeområde Vänern.
Bilaga 2: Medfinansiering Fiskeområde Vänern.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Näringslivschef Mats Widhage)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-17
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 289

KS 2015/210

Leader Nordvästra Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den lokala utvecklingsstrategin som ligger till
grund för bildandet av Leader Nordvästra Skaraborg.
2. Kommunstyrelsen beslutar att, under programperioden 2014-2020, årligen medfinansiera projektet med maximalt 524 850 kr.
3. Finansieringen för åren 2015-2016 finns avsatta i budgeten för näringslivsenheten.
För år 2014 finansieras projektet genom kvarstående medel från Leader Norra Skaraborg.
För perioden 2017-2020 inarbetas kostnaden i näringslivsenhetens budget.
Bakgrund

Jordbruksverket beslutade i april att utvecklingsstrategin för Leader Nordvästra Skaraborg
är en av 48 prioriterade från hela landet. Det innebär att Mariestads kommun tillsammans
med övriga nio kommuner från Nordvästra Skaraborg får gå vidare och bilda ett nytt område för programperioden 2014-2020.
Syftet med utvecklingsstrategi är att styra den lokala aktionsgruppens ”LAG” arbete med
prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.
Framtagandet av strategin påbörjades som två separata processer för Leader Norra Skaraborg och Leader Västra Skaraborg. När sammanslagningen mellan områdena blev klar upprättades en gemensam strategi. De båda strategierna var snarlika och har genom sammanslagningen kunnat utvecklas.
I Leader Norra Skaraborg påbörjades strategiarbetet av befintliga LAG. Ett nytt partnerskap
bildades med representanter från ideell, offentlig och privat sektor. Arbetet med främst vision, mål och insatsområden har skett i möten med trepartnerskapet samt genom stormöten
med allmän inbjudan.
Presentationer har genomförts för samtliga fyra kommunstyrelser, företagarträffar m.m. En
skrivargrupp med representanter från de fyra kommunerna och från befintligt LAG har arbetat mellan partnerskapsmötena.
För att säkerställa arbetet under hela programperioden önskar Jordbruksverket att medverkande kommuner lämnar en avsiktsförklaring om att man står bakom den lokala utvecklingsstrategin samt att man avser medfinansiera ett nytt leaderområde under programperioden.
För Mariestads kommun innebär avsiktsförklaringen att kommunen ställer sig positiv under
programperioden 2014-2020 samt att årligen medfinansiera projektet med 524 850 kr.
Den totala kostnaden för Mariestads kommun uppgår till 3 673 951 kr för hela perioden.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-17
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______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2015-06-08, Leader Nordvästra Skaraborg.
Jordbruksverket, Medffinansieringsintyg för att starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-2020.
Jordbruksverket, Avsiktsförklaring avseende Leaderområde för lokalt ledd utveckling programperioden 2014-2020.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Näringslivschef Mats Widhage)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-17

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 290

KS 2013/293

Marknadsföringsstrategi för bostadsområden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunikationschefen i uppdrag att upprätta en tidoch aktivitetsplan med konkreta marknadsföringsinsatser kopplade till strategin. Uppdraget
innefattar att skyndsamt genomföra konkreta marknadsföringsinsatser för det nya bostadsområdet Sjölyckan.
Marianne Kjellquist (S) samt Janne Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund

Mariestads kommun har de senaste åren gjort stora investeringar i nya bostadsområden.
Kommunen satsar även brett på exempelvis besöksnäring, offentlig miljö, landsbygdsutveckling och förbättrad infrastruktur samt planerar för två nya skolor. Investeringar som
behöver en stark befolkningsutveckling.
För att lyfta Mariestad som boendeort och på sikt öka invånarantalet behövs en kraftfull
marknadsföring av ortens fördelar och boendemöjligheter till lämpliga målgrupper. Marknadsföringen bör vara modig, sticka ut och använda nya kontaktvägar för att nå rätt mottagare och uppnå sitt syfte.
En strategi för hur Mariestad som boendeort, och de aktuella bostadsområdena, ska marknadsföras har upprättats. Syftet med strategin är att få en tydlig inriktning på marknadsföringen att långsiktigt arbeta efter vad gäller produkt, budskap och målgrupper. I strategin
har ett övergripande marknadsföringsmål med ökat antal invånare satts. Målet följer kommunens vision och fördjupade översiktsplan. I aktivitetsplanen, nästa steg, sätts sedan delmål för kortare tid och/eller särskilda insatser.
Strategin talar om vilka budskap som ska sälja boende i Mariestad, till vem budskapen ska
riktas samt ger exempel på hur de valda målgrupperna kan nås.
I projekteringen av kommunens bostadsområden har en kostnad för marknadsföring om
10 000 kr per tomt bedömts rimlig för att säkerställa en god försäljningstakt.
En professionell strategiskt inriktad kommunikationsbyrå, med tidigare erfarenhet av både
plats- och boendemarknadsföring, har deltagit i framtagandet av strategin tillsammans med
en arbetsgrupp från kommunen samt representant från det kommunala bostadsbolaget Mariehus AB.
För det fortsatta arbetet föreslås att arbetsutskottet ger kommunikationschefen i uppdrag att
upprätta en tid- och aktivitetsplan med konkreta marknadsföringsinsatser kopplade till strategin.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-17
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Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att punkten 1 i kommunchefens förslag till beslut att ”kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättad marknadsföringsstrategi för bostadsområden” ska strykas.
Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunchefens förslag i sin helhet.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget förslag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2015-06-08, Marknadsföringsstrategi för bostadsområden.
Förslag till Marknadsföringsstrategi för bostadsområden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunikationschef Annika Björklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-17
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 291

KS 2014/270

Prissättning och försäljningsstart av villatomter inom
projekt Sjölyckan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till tomtpriser inom kvarteren Östen och Vristulven vilket inkluderar kostander för mark, gata och VA.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättad tidsplan vilken innebär att ett
erbjudande går ut till tomtkön under juni månad 2015 och att tilldelningsbeslut går ut
under augusti månad 2015.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger mark- och exploateringschefen i uppdrag att via
mäklare försälja de tomter som ej tecknas.
Bakgrund

Byggnation av vägarna inom projekt Sjölyckan pågår och tillgänglighet för entreprenadmaskiner väntas till kvarteren Östen och Vristulven efter sommaruppehållet. Detta innebär att
det är möjligt att gå ut med dessa tomter som ett erbjudande till tomtkön.
Förslaget till tidplan innebär att kommunen går ut med erbjudandet under juni månad för
att ge de som står i tomtkön tid att fatta sina beslut under juli månad för att därefter kunna
teckna sig för tomter och börja skriva avtal under augusti.
För att projektet ska hålla ett högt tempo föreslår mark- och exploateringschefen att, efter
teckningstiden utgång, de eventuella tomter som ej är tecknade direkt lämnas ut till mäklare
för försäljning via andra försäljningskanaler.
Prissättningen baseras på ett fast grundpris för tomterna samt en rörlig del för dess storlek.
Till detta kommer även ett procentuellt tillägg för de tomter som ligger i ett fritt eller relativt
fritt västerläge om tio procent på grundpriset samt tio procent för de som ligger direkt angränsande mot natur. Prissättningen är ett bedömt marknadsvärde för en tomt med färdiga
anslutningar för gata och VA. Detta innebär att en förändrad VA-taxa ej kommer att påverka totalkostnaden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén samt chefen för sektor
samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-06-07, Prissättning och försäljningsstart av villatomter inom projekt Sjölyckan.
Förslag till tomtpriser inom kvarteren Östen och Vristulven inom bostadsområdet Sjölyckan.
______________________________________________________

Mark- och exploateringschef Erik Randén
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 292

KS 2015/252

Förändringar av tankanläggningen för båtar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra erforderlig ledningsdragning
fram till fastigheten Fyren 1 för uppföra en pumpstation.
Beslutet sker mot bakgrund av att befintlig tankanläggning inte kan vara kvar på nuvarande plats.
Kostnaden beräknas till ca 450 tkr och intäkten vid en eventuell försäljning av befintlig
tankstation till ca 150 tkr. Pengarna föreslås tas från projekt Sjöstaden (projekt 1005).
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger mark- och exploateringschefen i uppdrag att
lämna förslag till avtal för överlåtelse alternativt drift och skötsel av den nya tankanläggningen.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger mark- och exploateringschefen i uppdrag att utreda en försäljning eller omplacering av cisternen för drivmedel till båtar som står placerad utanför Hamnmagasinet.
Åtgärderna ska utföras under hösten/vintern 2015.
Bakgrund

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har framfört synpunkter på lämpligheten att kommunens tankstation med cistern är placerad vid hamnpromenaden. De har framfört att det inte
kommer att vara möjligt att ha den lösning i fortsättningsvis och att en ändring kan krävas
redan inför nästa års säsong. Detta innebär att anläggningen måste flyttas.
Det har bedömts som strategiskt viktigt att kommunen har kvar en tankningsmöjlighet i
inre hamnen i enlighet med Vision Mariestad 2030 om ”Mariestad – den stolta sjöstaden”.
I diskussioner med den avtalspartner som driver befintlig anläggning (Hamnmagasinet) har
det framkommit en möjlighet som innebär att de köper in en egen cistern och bygger in
denna i anslutning till befintlig verkstads-/butikslokal. Detta motsvarar en kostnad om ca
440 tkr. Detta innebär att funktionen att tillhandahålla drivmedel till fritidsbåtar säkras över
tid samt att Mariestads kommuns befintliga station därmed inte längre behövs och kan då
antingen säljas eller omplaceras.
Det krävs dock att Mariestads kommun samtidigt investerar i en ny pumpanläggning och
ledningar fram till fastigheten Fyren 1 till en kostnad om ca 450 tkr.
Då Hamnmagasinet är en befintlig avtalspartner avseende tankstationen har lösningar med
andra potentiella intressenter inte undersökts
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Hamnmagasinet har tidigare investerats 120 tkr i en kortautomat. Anläggningen har idag ett
resultat, före skatt och omkostnader, om120 229 kr för år 2014. På detta försvinner skatt,
personalkostnader, arrende, servicekostnader vilket ger ett delvis uppskattat resultat om ca
60 tkr för år 2014.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén, chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt t.f. gatuchef Johan Bengtsson 2015-06-07, Förändringar av tankanläggningen för båtar samt överlåtande av driftansvar
______________________________________________________

Expedieras till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
T.f. gatuchef Johan Bengtsson
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KS 2015/210

Nominering till ledamot i LAG för Leader Nordvästra Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott nominerar Rune Skogsberg (C) samt Lotta Samuelsson
som representanter till LAG för Leader Nordvästra Skaraborg.
Bakgrund

2015-04-21 erhölls besked om att utvecklingsstrategin för Leader Nordvästra Skaraborg är
prioriterad av Jordbruksverket. Det innebär att området får gå vidare och bilda ett nytt Leaderområde för programperioden 2014-2020. Det återstår dock en del arbete och ytterligare
kompletteringar ska lämnas till Jordbruksverket. Bland annat ska en ny förening bildas och
nytt LAG (styrelse) tillsättas. En valberedning är tillsatt av partnerskapet. Den nya föreningen ska enligt planen bildas 2015-09-16 och då väljs även LAG.
Styrelsen (LAG) skall bestå av 15-18 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsen ska bestå av:
-

Fem ordinarie ledamöter och fem ersättare från den ideella sektorn
Fem ordinarie ledamöter och fem ersättare från den privata sektorn
Fem ordinarie ledamöter och fem ersättare från den offentliga sektorn

Vid behov av särskild kompetens inom utvecklingsstrategins områden kan styrelsen kompletteras med en till tre ledamöter.
Då det endast är fem ledamöter från den offentliga sektorn kommer inte alla kommuner tilldelas en offentlig representant i LAG under hela perioden. De offentliga representanterna kommer därför att företräda två kommuner, där Mariestad och Gullspång företräder varandra.
Jordbruksverket ställer krav på en könsfördelning inom intervallet 40-60 procent i LAG.
Föregående programperiod 2007-2013 var en hög andel offentliga representanter i LAG
kvinnor. Valberedningen behöver även ta hänsyn till att LAG ska ha kompetens för strategins genomförande. LAG ska vara representerat av trepartnerskapet och komma från offentlig-, privat och ideell sektor.
Valberedningen ser gärna nominering av två personer, en från varje kön, från respektive
kommun. De blir nominerade som representanter för den offentliga sektorn i LAG.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ordförande i valberedningen i Leader Nordvästra Skaraborg 2015-0603, Nominering till ledamot i LAG för Leader Nordvästra Skaraborg.
Skrivelse upprättad av näringslivsutvecklare Ramona Nilsson 2015-06-05, Leader Nordvästra Skaraborg.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson
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KS 2014/214

Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte öka medlemsinsatsen genom nytt insatskapital 2015.
Bakgrund

Kommuninvest har skickat en förfrågan till föreningens medlemmar om en extra medlemsinsats. Kommuninvest har behov av större kapital på grund av nya lagkrav efter finanskrisen. I de nya stadgarna finns en möjlighet för medlemmarna att i egen takt erlägga medlemsinsatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldigheten. Målet för Kommuninvests kapitaluppbyggnad är att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast
år 2018. Det är till fördel för Kommuninvests anseende om en stor del av medlemmarna
redan år 2015 sätter in huvuddelen av högsta insatsnivån.
Mariestads kommun har efter 2015 års insats 7,7 miljoner kr. Detta beräknas öka med 1-1,5
miljon kronor de närmaste åren genom det återbäringssystem som finns. Denna ökning innebär att kommunen närmar sig den högsta nivån som krävs år 2018 på 13,8 miljoner kr.
Efter Kommuninvests stämma 2016 kommer föreningen att skicka ny förfrågan och då får
Mariestads kommun ta ny ställning i frågan. Ekonomichefens förslag är att Mariestads
kommun ökar på insatsnivån med de årliga insatser som kommande stämmor beslutar och
att kommunen år 2015 inte ökar insatsen utöver detta.
Underlag för beslut

Skrivelse från Kommuninvest 2015-05-21, Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2015-06-12, Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Kommuninvest
Ekonomichef Maria Vaziri
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KS 2015/200

Yttrande över departementspromemorian Avskaffande av systemet
med etableringslotsar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun har inget att erinra mot departementspromemorian ”Avskaffandet av
systemet med etableringslotsar”.
Bakgrund

Enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska arbetsförmedlingen tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja
etableringslotsar. I upprättad promemoria föreslås att kravet ska upphöra, detta är något
som Mariestads kommun ställer sig bakom. Etableringslotsen skulle vara en fristående aktör
för att stödja individen utifrån dennes livssituation. Lotsen skulle vara stödjande och pådrivande i förhållande till den nyanlände och ha den huvudsakliga kontakten med den nyanlände. Syftet var således att påskynda den nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet.
Mariestads kommun ställer sig bakom Riksrevisionen som påtalat att bristerna i lotstjänsterna indikerade att det inte är en effektiv insats för att påskynda etablering i arbetslivet. Mot
bakgrund av att det inte gick att påvisa några samband mellan deltagande i lotstjänsten och
de nyanländas etablering i arbetslivet så anser Mariestads kommun att denna bör avskaffas
enligt förslaget i promemorian.
Chefen för sektor stöd och omsorg föreslår kommunstyrelsen godkänna departementspromemorian avskaffandet av systemet med etableringslotsar.
Underlag för beslut

Regeringskansliet, arbetsmarknadsdepartementet 2015-04-28, Departementspromemorian Avskaffande av systemet med etableringslotsar.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg.
______________________________________________________

Expedieras till:
Regeringskansliet, arbetsmarknadsdepartementet
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
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Information om ensamkommande flyktingbarn
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka en skrivelse till Gryning Vård med krav
om ett omgående möte för att diskutera företagets etablering av ytterligare platser för ensamkommande flyktingbarn i Mariestads kommun.
Bakgrund

Chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson informerar om att Gryning Vård
har för avsikt att utöka sin verksamhet avseende ensamkommande flyktingbarn i Mariestads
kommun.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Anette Karlsson, chef för individ- och familjeomsorgen
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Information på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Diskussion om Växthus unga entreprenörer

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar projektet Växthus unga entreprenörer med näringslivschef Mats Widhage. Arbetsutskottet betonar att det är näringslivsenheten som är
huvudman för projektet.
______________________________________________________

Möte med Tidans vattenförbund

Mariestads kommun har fått en förfrågan från Tidans Vattenförbund om kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunchef är intresserade av ett möte för att diskutera konsekvenserna av Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan. Den nya förvaltningsplanen
kommer att innebära ett ökat ansvar för kommunerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott är intresserade av ett möte med Tidans Vattenförbund.
______________________________________________________

Remiss av landsbygdsstrategi

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att genomföra de revideringar i landsbygdsstrategin som arbetsutskottet tidigare beslutat.
Strategin ska därefter återigen skickas till de politiska partierna i kommunfullmäktige på remiss. Remisstiden ska vara fyra veckor.
______________________________________________________

Hemställan från Riksbyggen om option i kv. Eken

(KS 2015/245)

Riksbyggen har inkommit med önskemål om option på kv. Eken för att etablera trygghetsbostäder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott delegerar till arbetsutskottets presidium att besluta och
eventuellt underteckna optionsavtalet när ärendet har beretts av berörda tjänstemän.
______________________________________________________

Handelsplats Mariestad

Näringslivschef Mats Widhage informerar kortfattat från styrelsemöte i Handelsplats Mariestad 2015-06-16.
______________________________________________________

Expedieras till:
Håkan Magnusson
Mats Widhage
Anders Johansson
Samtliga partier (avseende landsbygdsstrategin)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-06-17

Anslagsdatum

2015-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-07-15

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

Ola Blomberg
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