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Stefan Wallenå
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Chef sektor ledning § 348, § 361
Chef sektor samhällsbyggnad § 348-352, § 356
§§ 360-361
Kommunikationschef § 353
Kommunikatör § 353
Projektledare § 360
Stadsplanechef §§ 349-352
Planarkitekt §§ 350-352
Planarkitekt §§ 350-352
Miljöutredare § 356
Länsstyrelsen § 356
Länsstyrelsen § 356
Sekreterare

Annika Björklund
Pia Stenström
Johan Bengtsson
Tina Karling Hellsvik
Adam Johansson
Maria Nilsson
Håkan Magnusson
Sofia Åström
Görel Holmberg
Ola Blomberg

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

338-364

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-09-07

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-09-07

Anslagsdatum

2016-09-08

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg
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Ksau § 338

Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
1. Tidans Vattenförbund. Protokoll/minnesanteckningar från diskussionsmöte 2016-06-14
om Tidans Vattenförbunds underhållsarbete i Östen och utformning av Ösans utlopp.
2. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Fråga om kommunen vill delta i stiftelsens nystartade
projekt om behandling för barn som utsatts för våld och eller övergrepp. Skrivelsen har
vidarebefordrats till sektor utbildning och sektor stöd och omsorg.
3. IT-nämnden. Beslut att anhålla om utökning av budgeten år 2017 med ytterligare 500 tkr
till verksamhetsutvecklare av digitalisering enligt behovsbild från verksamheterna. ITnämnden ger IT-chefen i uppdrag att upprätta en tjänsteskrivelse i ärendet, där behovet
av budgetökningen förklaras, vilken biläggs beslutet.
4. Turistchef Lotta Samuelsson. Mariestads kommun var delaktiga i att köpa ett Göta
kanalträd till avgående VD:n för Göta kanal.
5. Örebro kommun, kommunstyrelsen. Svar på förfrågan om medfinansiering av tur på
Kinnekullebanan. Örebro kommun har överlämnat ansvaret för den regionala
kollektivtrafiken till Region Örebro län. (KS 2016/306)
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Dnr 2016/00002

Inbjudningar
1. Skaraborgs kommunalförbund. Inbjudan till möte angående Kinnekullebanan den 15
alternativt 16 september i Skövde. (KS 2013/409)
2. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till konferens om befolkningsinriktad
suicidprevention den 13 september 2016 i Göteborg.
3. Västra Götalandsregionen, Mistra Urban Futures. Inbjudan till seminarium om
stationssamhällen och knutpunktsutveckling i korridoren Oslo-Göteborg den 22
november 2016 i Fredrikstad.
4. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till DigiGov – toppledarforum och öppet
råd för digitalisering av det offentliga Sverige den 29-30 november 2016 i Stockholm.
5. Göteborgs stad. Inbjudan till Learning Village, att skapa relationer och aktiviteter som
bidrar till en livfull och trygg stadsdel och ett nytt levande stadsdelshus med rum för
kultur, den 16-17 september 2016 vid Selma Lagerlövs torg i Göteborg.
6. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till Delregional kommunträff Klimatanpassning i Skaraborg den 14 september 2016 i Skövde.

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Dnr 2016/00141

Prognos 3 år 2016 för kommunstyrelsens verksamheter
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner prognos 3 år 2016 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas och styrelsens 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, styrelsens 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 kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 3 år 2016 för kommunstyrelsens verksamheter.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2016 för kommunstyrelsens verksamheter.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Prognos 3 år 2016 för
kommunstyrelsens verksamheter.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå)
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Dnr 2016/00140

Prognos 3 år 2016 för Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidiet för socialnämnden för
att beskriva de åtgärder nämnden ska vidta för att uppnå en budget i balans för
innevarande år. Presidiet för socialnämnden ska kallas till arbetsutskottets
sammanträde 2016-09-21.
2. Arbetsutskottet beslutar att kalla presidiet för miljö- och byggnadsnämnden för en
redovisning av varför nämnden inte uppnår de intäkter inom miljöbalkens område
som beslutats i budget. Miljö- och byggnadsnämnden ska även redovisa underlagen till
det prognostiserade nollresultatet för innevarande år. Presidiet för miljö- och
byggnadsnämnden ska kallas till arbetsutskottets sammanträde 2016-09-21.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas och styrelsens 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, styrelsens 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 kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 3 år 2016 för Mariestads kommun. Ekonomichef
Jonas Eriksson informerar om prognosen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2016 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Prognos 3 år 2016 för Mariestads
kommun.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Sektor stöd och omsorg)
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Dnr 2016/00039

Kommunstyrelsens mål år 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbeta vidare med att kvalitetssäkra
nämndens mål för år 2017. Ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde
2016-09-21.
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. Kommunstyrelsen har att formulera åtta mål
varav tre avser kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Detta sker i samband med
budgetarbetet för att säkerställa att det finns resurser att genomföra målen.
Kommunstyrelsen ska besluta om åtta mål för verksamheten för år 2017. Tre av målen ska
avse kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Detta sker i samband med budgetarbetet för
att säkerställa att det finns resurser att genomföra målen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-01 att mål för kommunstyrelsens
verksamheter ska arbetas fram inom fokusområdena boende, besöksmål, lärande,
kommunikation och ungdomar. Arbetsutskottet beslutade även om nedanstående nio
målområden för kommunstyrelsens mål år 2017.
Förslag till nämndmål 1:
Bostadsförsörjningsplan klar som innehåller 2000 bostäder, infrastruktur kring
samhällsplanering (förskola, skola, cykelbanor).
Etappmål: Bostadsförsörjningsplan klar 2017 (ingår som del i ÖP).
Förslag till nämndmål 2:
Handlingsplan och överenskommelse om fördjupat samarbete kring Göta kanal klar.
Förslag till nämndmål 3:
Öka antalet eftergymnasiala utbildningsplatser – YH och högskole-/universitetsutbildningar.
Etappmål: fyra nya YH- alternativt distansutbildningar på universitets- och högskolenivå.
Förslag till nämndmål 4:
Skapa Electrivillage – industriell förnyelse Mariestad.
Förslag till nämndmål 5:
Främja att vårt levande kulturarv, används och utvecklas. T.ex. framtagande och underhåll av
lekplatser/kommunala fastigheter på ett konstnärligt sätt
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Etappmål: Ta fram en handlingsplan för mindre konstevent som beskriver konstnärlig
utsmyckning av nya bostadsområden och potentiella turistattraktioner så de kan stärkas.
Handlingsplanen ska ha en 3-5 års framåtriktat perspektiv.
Förslag till nämndmål 6:
Främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapandeförmågor, främja läslust på fritiden
Etappmål: Alla enheter inom kulturavdelningen skapar aktiviteter som stärker ungas initiativ
och uppväxtortens identitet.
Förslag till nämndmål 7:
Ökad skötsel och samordning av kommunens besöksmål. Skärgård, naturhamnar och
ställplatser.
Etappmål: Påbörjat arbete med enklare upprustning av vissa badplatser och naturhamnar
(grillar, avfallshantering, sittplatser m.m.).
Förslag till nämndmål 8:
Skapa innovativa former för att ta sig an integrationsfrågan kopplat till behov av kompetens i
befintligt näringsliv och till nyföretagande.
Etappmål: Skapa en långsiktig struktur för samverkan mellan arbetsmarknadens parter.
Förslag till nämndmål 9:
Ta fram en strategi för att marknadsföra Mariestad som en attraktiv ort för
företagsetableringar och bostäder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-15 att överlämna förslagen till
målområden till de politiska partierna för behandling och ställningstagande inför beslut i
samband med att kommunfullmäktige antar budgeten i september.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Kommunstyrelsens mål år 2017.
Expedierats till:
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonom Kathrin Hurtig)
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Dnr 2015/00253

Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ansöka om att
utnämnas till Fair Trade City
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund

Anna-Lena Kroon, Utby Ekebacken i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
Mariestads kommun ska ansöka om att utnämnas till ”Fair trade city”. Medborgarförslaget
överlämnades till chefen för sektor ledning för beredning.
Fair Trade City är (bl.a.) en kommun som engagerar sig för etisk konsumtion och rättvis
handel – i andan av Agenda 2030. Fair Trade City är en diplomering som funnits sedan år
2001 i Storbritannien. Fler än 1 800 städer är Fair Trade City-diplomerade runt om i världen
och konceptet finns nu i över 25 länder i USA, Canada, Sydamerika, Europa och Australien. I
Sverige har var fjärde kommun ansökt om Fair Trade City-diplomering.
Fair Trade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion och
rättvis handel. Fair Trade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida
information om etisk konsumtion och rättvis handel. Fair Trade City innebär att kommunen
lever upp till kriterier som rör rättvis handel och etisk upphandling, bedriver ett aktivt
informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser.
Arbetet med att ”bli” en Fair Trade city leds av en styrgrupp som ska representera hela
lokalsamhället. Diplomeringen ska motivera till ständig vidareutveckling för en mer rättvis
handel och etisk konsumtion i hela kommunen. En kontaktperson från styrgruppen utses att
vara länk mellan Fair Trade Sverige och styrgruppen. En person ska vara kontaktperson för
det lokala utåtriktade arbetet.
En viktig förutsättning för ett produktivt och långsiktigt arbete är en bred förankring och
delaktighet hos olika aktörer i samhället.
Enligt kriterierna för Fair Trade city är det inte ett obligatoriskt krav att kommunen stödjer
eller leder arbetet. Kommunen tar dock ansvar för att tillämpa etiska krav i den offentliga
upphandlingen, men behöver inte uttryckligen ta ställning för att bli diplomerad som Fair
Trade City.
Frågan om Mariestads kommuns deltagande i ”Fair Trade City” har tidigare utretts år
2008. Då konstaterades bl.a. att Mariestads kommun redan då erbjöd rättvisemärkta
produkter inom kommunens avtal, vilket är ett av de grundläggande kriterierna för att
bli en Fair Trade City.
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Kommunstyrelsen ansåg då att Mariestads kommun inte hade möjlighet att åta sig
uppdra-get att leda arbetet riktat mot butiker, företag och organisationer samt att arbeta
aktivt med lokalt informationsarbete då detta primärt inte är ett kommunalt uppdrag.
Kommunstyrelsen ställde sig dock positiv till att butiker, företag och organisationer
arbetar för att Mariestad ska bli en Fair Trade City.
Chefen för sektor ledning konstaterar att Mariestads kommun för närvarande saknar de
resurser som bedöms nödvändiga för att åta sig uppdraget att vara drivande i det arbete som
krävs för att utnämnas till en Fair trade city. Enligt kriterierna för Fair Trade city måste det
dock inte vara kommunen som leder arbetet mot en sådan utnämning/diplomering.
Diplomeringen berör hela lokalsamhället som tillsammans ska jobba mot en mer rättvis
handel och etisk konsumtion i hela kommunen. Om det finns intresse bland butiker, företag
eller organisationer att leda arbetet för att Mariestad ska bli en Fair Trade City ställer sig
Mariestads kommun/ Kommunstyrelsen positiv till detta.
Det ansvar som kommunen måste ta för att uppfylla diplomeringen som en Fair Trade City
är att tillämpa etiska krav i den offentliga upphandlingen. Mariestads kommun tillämpar redan
idag etiska krav i sina upphandlingar och erbjuder till viss del rättvisemärkta produkter inom
avtal. Chefen för sektor ledning föreslår att medborgarförslaget avslås.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Anna-Lena Kroon om att Mariestads kommun ska ansöka om att
utnämnas till ”Fair trade city”.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Stefan Wallenå 2016-08-10, Svar på
medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ansöka om att utnämnas till ”Fair trade
city”, inklusive bilaga med information om Fair Trade City.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att Mariestads
kommun ska ansöka om att utnämnas till Fair trade city”
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Anna-Lena Kroon
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå
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Dnr 2016/00062

Medborgarförslag om att införa allmänt förbud mot fyrverkerier och
användande av pyroteknisk utrustning för privatpersoner inom
Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen att all avfyrning
av pyrotekniska varor i tätbebyggda områden generellt sett är förbjuden, främst på grund av
brandsäkerheten.
Bakgrund

Pia Westergren, Liars väg 6 på Torsö har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads
kommun ska införa ett allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk
utrustning för privatpersoner. Medborgarförslaget överlämnades till tekniska nämnden för
beredning.
Verksamhet teknik har utrett frågan om totalförbud för användande av fyrverkerier och
pyroteknisk utrustning och föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget i sin
helhet. Vidare ska synpunkterna i skrivelsen beaktas vid ett framtida arbete med
uppdateringar av ordningsföreskrifterna.
Det är 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier i Sverige. Generellt kan man säga att
all avfyrning av pyrotekniska varor i tätbebyggda områden är förbjuden, främst på grund av
brandsäkerheten. I ordningslagen (1993:1617) regleras användning av fyrverkerier. I
paragrafen står bland annat att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd om
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller
egendom. Utöver detta måste hänsyn tas till om det lokalt råder eldningsförbud på grund av
extrem torka.
Det finns idag inget ytterligare förbud mot fyrverkerier i Mariestad kommuns lokala
ordningsföreskrifter och i dagsläget bedöms de nationella reglerna räcka. Vi har dock
förståelse för att det kan denna typ av aktiviteter kan skapa oro hos vissa grupper och tar med
oss synpunkterna i vårt fortsatta arbete.
Tekniska nämnden beslutade 2016-06-07 att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-06-07 § 124, Internremiss. Medborgarförslag
om att införa allmänt förbud mot fyrverkerier och pyroteknisk utrustning.
Medborgarförslag från Pia Westergren om att Mariestads kommun ska införa ett allmänt
förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning för privatpersoner.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att införa allmänt
förbud mot fyrverkerier och pyroteknisk utrustning för privatpersoner.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Pia Westergren)
(Verksamhet teknik)
(Länsstyrelsen Västra Götalands län)
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Dnr 2016/00309

Yttrande över indelningskommitténs delbetänkande Regional
indelning - tre nya län (SOU 2016:48)
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för ytterligare politisk
beredning.
Bakgrund

På uppdrag av regeringen har indelningskommittén upprättat delbetänkandet Regional
indelning – tre nya län. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
betänkandet.
Regeringen gav 2015-07-02 indelningskommittén direktiv att föreslå en ny läns- och
landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting.
Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som medför
bestående fördelar. Direktiven innefattade även att genomföra den utredning som krävs
för indelningsändringar.
Vidare ska indelningskommittén föreslå hur landsting ska tilldelas det regionala
utvecklingsansvaret. Kommittén ska analysera vissa frågor kopplade till länsstyrelsernas
verksamhet samt analysera och beakta hur länsstyrelser och andra statliga myndigheter
kan samverka med de nya landstingen.
Enligt direktiven ska indelningskommittén lämna förslag på en ny indelning som kan
träda i kraft den 1 januari 2023. Om det är möjligt att genomföra några
indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén föreslå detta
i ett delbetänkande.
I detta delbetänkande lämnas förslag som, för landstingens del, kan träda i kraft den 1
januari 2019. I slutbetänkandet kommer kommittén att återkomma med indelningsförslag
för resten av landet samt i frågor som kan beröra samtliga län och landsting på andra sätt
än i fråga om indelningsändring. Indelningskommittén återkommer även i
slutbetänkandet med frågor som rör statliga myndigheters regionala indelning.
Indelningskommittén har haft fyra utgångspunkter för en ny indelning i län och
landsting. Dessa utgångspunkter är:

Justerandes signatur

-

Jämnstarka län och landsting.

-

Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling.

-

Förmåga att ansvara för det regionala hälso- och sjukvårdssystemet inklusive
regionsjukvården.

-

Utgå från befintliga samverkansmönster.
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För att ta vara på hela landets resurser och skapa förutsättningar för utveckling och
tillväxt i hela landet är kommitténs bedömning att sex regioner skapar en sådan
utvecklingskraft att tillväxt kan ske i hela landet. Det innebär en indelning av Sverige i
mer jämnstarka län och landsting med verklig förmåga att fullgöra sina uppdrag.
På detta sätt skapas förutsättningar att bygga strukturer för regional utveckling och
mer jämlika förutsättningar att ta ansvar för hälso- och sjukvård.
Detta delbetänkande innefattar förslag till att etablera tre av de sex ”storregioner” som
föreslås. Indelningskommittén föreslår att nedanstående tre indelningsändringar ska
genomföras redan den 1 januari år 2019.
Norrlands län
En sammanläggning av de fyra nordligaste länen, Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län och landstingen i dessa län. Därmed uppnås en
tillräcklig styrka för att ansvara för sjukvården i landstinget samt resurser för ett effektivt
regionalt utvecklingsarbete.
Svealands län
Ett bildande av Svealands län bestående av dagens Dalarnas, Gävleborgs,
Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. De kan då utgöra en stark
samarbetspart till bland annat Stockholms län. Detta område har inom hälso- och
sjukvårdsområdet länge samverkat inom ramen för den något större Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion.
Västra Götalands län
Dagens Västra Götalands län och Värmlands län läggs samman i ett nytt Västra
Götalands län. Detta knyter samman näringslivet runt Vänern och bygger vidare på
befintliga samarbeten samt ger förutsättningar för ett gemensamt samarbete med Norge.
Förslag avseende resterande tre regioner samt statliga myndigheters regionala indelning
kommer att behandlas i slutbetänkandet. Avsikten är att dessa förändringar ska
genomföras från och med den 1 januari år 2023.
Underlag för beslut

SOU 2016:48, Delbetänkande av indelningskommittén, Regional indelning – tre nya län.
Skrivelse upprättrad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-07-14, Sammanfattning
av indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län.
Skrivelse upprättrad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-07-18, Yttrande
över indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län.
Expedierats till:
Regeringskansliet, Finansdepartementet
Administrative chefen Ola Blomberg
Justerandes signatur
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Dnr 2016/00101

Delegation av beslut avseende kommunal borgen för
bredbandsutbyggnad
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet utgår.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 att Mariestads kommun ska införa
möjligheten för fiberföreningar att ansöka om kommunal borgen. Syftet med den
kommunala borgen är att fiberföreningarna ska erhålla ett banklån innan bidrag har
utbetalts från Länsstyrelsen/Jordbruksverket.
Borgen från Mariestads kommun ska motsvara det statliga stödet om 40 procent. Tiden
för hur länge kommunen lämnar borgen prövas i särskild ordning för respektive
ansökan/ bredbandsförening. Varje ansökan om borgen ska behandlas var för sig då
föreningarna är olika till storlek och belopp. Kommunfullmäktige beslutade även de
konkreta riktlinjer och förutsättningar som ska uppfyllas för att en fiberförening ska
beviljas borgen.
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige fastställt tydliga riktlinjer och förutsättningar
för kommunal borgen föreslås att beslut i dessa ärenden delegeras till kommunstyrelsen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-08-19, Delegation av
beslut avseende kommunal borgen för bredbandsutbyggnad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Delegation av beslut avseende
kommunal borgen för bredbandsutbyggnad.
Expedierats till:
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00239

Medborgarförslag om att skapa en "Minnenas och sinnenas
trädgård" i Humleparken
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering:
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunens planer på potentiell
utbyggnad av seniorboendet Humlet vilken kommer ta viss parkmark i anspråk. En
utveckling av parken anses olämplig i väntan på den kommande utvecklingen av
Humlet. Kommunen har dock en intention att pröva delar av medborgarförslaget i
samband med utveckling av seniorboendet.
Det pågår även en utveckling av resterande gångstråk längs Tidan, enligt den fördjupade
översiktsplanen. Strandpromenaden, som går via Humleparken, prioriteras framför en
omgestaltning av parken. Genomförandet av strandpromenaden prövas i det årliga
budgetarbetet.
Bakgrund

Susanne Westberg, Hertig Karls gata 23 i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit
att Humleparken ska upprustas och gestaltas utifrån konceptet ”Minnenas och sinnenas
trädgård”. Argumenten bakom förslaget är att parken idag ger ett ovårdat intryck samt
att gynna de boende på seniorboendet Humlet med en upplevelserik utomhusmiljö.
Vidare föreslås parken förvaltas i samarbete med Dacapo och gestaltningsförslaget
önskas omfatta nya möbler, planteringar, konst- och vattenelement. Medborgarförslaget
överlämnades till stadsplanechefen för beredning.
En omgestaltning av Humleparken får tyngd i kommunens grönprogram som beskriver
att parken har ett kulturhistoriskt värde med ett attraktivt läge intill Tidan och nära
centrum. I grönprogrammet står att ”en omgestaltning av parken är oundviklig”.
Medborgarförslaget får dessutom stöd i områdets detaljplan (Dp 459) där marken är satt
som anlagd parkmark.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Susanne Westerberg om att Humleparken ska upprustas och
gestalt-tas utifrån konceptet ”Minnenas och sinnenas trädgård”.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Mona
Nilsson 2016-08-23, Medborgarförslag om att skapa en "Minnenas och sinnenas
trädgård" i Humleparken.

Justerandes signatur
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att skapa en
"Minnenas och sinnenas trädgård" i Humleparken.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Susanne Westerberg
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Mona Nilsson

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00051

Utvärdering av Mariestads kommuns deltagande i Kommuners
Kvalitet i Korthet (KKiK)
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets
sammanträde 2016-09-21.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-04-19 kommunchefen i uppdrag att
utvärdera kommunens deltagande i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK). Uppdraget
överlämnades till kvalitetschefen för beredning. Utvärderingen har genomförts i form av
en webbenkät som skickats ut till kommunstyrelsens ledamöter och berörda tjänstemän
under perioden den 8 juli – 12 augusti 2016.
Sedan år 2012 deltar Mariestads kommun i den årliga undersökningen Kommuners
Kvalitet i Korthet (KKiK). Motiveringen till att delta har varit ”som ett led i att styra
mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna”.
KKiK är öppna jämförelser mellan kommuner i Sverige och består av ett antal
kunskaps-områden som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet.
Resultatrapporten beskriver hur Mariestad ligger till avseende t.ex. svarstid på telefon/epost, bemötande, skolresultat, service inom äldreomsorg och socialtjänst med mera.
Antalet deltagande kommuner ökar för varje år. Vid starten 2007 deltog 40 kommuner i
undersökningen, år 2015 deltog 240 kommuner.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar för undersökningen och bjuder in
kommunens ansvariga tjänstemän och politiker till årliga informationsträffar. Källor till
resultaten hämtas från SKL:s egna undersökningar, externa parter, Socialstyrelsen,
Skolverket, SCB, Dagens samhälle, Företagsbarometern, Försäkringskassan, Avfall
Sverige, Miljöfordon Syd, Insikten, Medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index samt
kommunernas egna undersökningar.
KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden.
Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i
styrning och verksamhetsutveckling samt i dialogen med invånarna.
Mätningen sker inom följande fem områden:
Justerandes signatur

Kommunens tillgänglighet
Trygghetsaspekter i kommunen
Medborgarens delaktighet och kommunens information
Kommunens effektivitet
Kommunen som samhällsutvecklare
Utdragsbestyrkande
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Kostnad för att delta fullt ut i Kommuners Kvalitet i Korthet
Undersökning

Kostnad baserad på kommunstorlek

Medborgarundersökning
68 000 kr.
Insikten (vartannat år)
25 000 – 30 000 kr.
Extern part som gör tillgänglighets15 900 – 17 500 kr.
undersökningen (telefoni/e-post/bemötande)
Medborgarundersökningen har hittills gjorts vartannat år till en kostnad av 68 tkr/år.
Från medborgarundersökningen hämtas resultat till tre-fyra mått.
Medborgarundersökningen ger även möjlighet till unika tilläggsfrågor.
Undersökningen Insikten (servicemätning av kommunernas myndighetsutövning)
beställs av sektor samhällsbyggnad och genomförs vartannat år. Den kostar ca 30 tkr.
Fördelar med Insikten:
-

Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för.
Det är bara företag som varit i kontakt med kommunen som deltar.
Resultatet utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.
Upprepade enkäter ger en möjlighet till jämförelse över tid.

Tillgänglighets- och servicemätningen har hittills gjorts varje år. Syftet med mätningen är
att ge kunskap om kommunens tillgänglighet avseende svarstider via e-post, hur stor
andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt
svar på en enkel fråga samt få kunskap om kvalitén på bemötande vid telefonkontakt
med kommunen. Kostnaden är 17 500 kr per år.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2016-08-11, Utvärdering av Mariestads
kommuns deltagande i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK).
Utvärdering av Mariestads kommuns deltagande i Kommuners Kvalitet i Korthet
(KKiK).
Enkätundersökning gällande Mariestads kommuns deltagande i KKiK.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Utvärdering av Mariestads
kommuns deltagande i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK).
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Jonas Eriksson
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Justerandes signatur
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Dnr 2016/00200

Redovisning av aktuella detaljplaner
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Efter önskemål från kommunstyrelsens arbetsutskott redovisar stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik aktuella detaljplaner som är under framtagande.
Underlag för beslut

Sammanställning av aktuella detaljplaner.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Redovisning av aktuella
detaljplaner
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur
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Dnr 2014/00251

Beslut om antagande, Detaljplan för Fågelö 4:13, Laxhall
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att revidera planområdets gräns inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Egendomsnämndens ställningstagande på det reviderade planområdet ska inhämtas
inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-09-15 stadsplaneavdelningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan för del av Fågelö 4:13.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya tomter för bostads/fritidshusändamål inom
del av fastigheten Fågelö 4:13. Detaljplanen föreslår att cirka 7-8 nya tomter för
bostadsända-mål samt att verksamheter tillägnade det rörliga friluftslivet tillskapas inom
det fyra hektar stora planområdet. Kvartersmarken är uppdelad i mindre grupper
avskilda av ett samman-hängande grönstråk av naturkaraktär. Tomterna är placerade så
att samtliga ska ha sjökon-takt och i huvudsak vara vända mot sydväst.
Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd och granskning åren 2015 och 2016.
Re-missrundorna har föranlett förändringen att kvartersmark avsedd för
bostadsändamål har reducerats avsevärt till förmån för kvartersmark planlagd för
friluftsstugor samt verksam-heter med anknytning till det rörliga friluftslivet. Inkomna
synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
Området är upptaget i kommunens LIS-plan där följande förespråkas: ”Laxhall behöver
dels utökad parkeringskapacitet för besökare till Brommö och restaurangen bland annat
för trollingekipage, dels kompletterande verksamheter till restaurangen. Det kan handla
om ett mindre hotell, övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för
sjösättning, utökad hamnkapacitet och fiskförädling.”
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2016-08-25, Beslut om antagande:
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall.
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Planbeskrivning, Antagandehandling.
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Granskningsutlåtande.
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall., Plankarta.

Justerandes signatur
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om antagande: Detaljplan
för del av Fågelö 4:13, Laxhall.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Expedieras till
Planarkitekt Maria Nilsson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00326

Återkallande av planuppdrag för Horn 3:19 och 2:51, Radbyns
förlängning
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att upphäva tidigare uppdrag (Ksau plan §
27/2007) att detaljplanelägga Radbyns förlängning, Horn 3:19 och Horn 2:51.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott för planärenden gav 2007-04-18 planenheten i
uppdrag att upprätta en detaljplan inom fastigheterna Horn 3:19 och 2:51 med syfte att
tillskapa fler bostadstomter för villabyggnation. Då detta i dagsläget är så lågt prioriterat
anser stadsplaneavdelningen att planuppdrag på nytt kan utfärdas om detta i framtiden
blir aktuellt på nytt. Planenheten föreslår därför att arbetsutskottet återtar uppdraget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2016-08-24, Återkallande av
planuppdrag för Horn 3:19 och 2:51, Radbyns förlängning.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Återkallande av planuppdrag för
Horn 3:19 och 2:51, Radbyns förlängning.
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur
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Dnr 2015/00462

Beslut om antagande: Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad
centralort
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad
centralort.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-06-17 stadsplaneavdelningen i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Ladukärr 1:2.
Planområdet är beläget ca 2 km öster om Mariestad centrum och omfattar ca 1,9 ha
skogs- och gatumark. Planområdet gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster till
Marieforsleden, i söder och väster till stadsdelen Ladukärr. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra etablering av handel på fastigheten Ladukärr 1:2.
Förslag till detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m. har varit föremål för samråd och granskning
under våren respektive sommaren år 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts och
kommenterats om det funnits anledning i en samrådsredogörelse respektive i ett granskningsutlåtande.
Detaljplanen har upprättats med standardförfarande enligt reglerna i plan- och
bygglagen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Adam
Johansson 2016-08-24, Beslut om antagande: Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m.,
Mariestad centralort, Mariestads kommun.
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad centralort, Plankarta med bestämmelser
(antagandehandling).
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad centralort, Planbeskrivning
(antagandehandling).
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad centralort, Granskningsutlåtande,
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad centralort, PM Bångahagen deponi.

Justerandes signatur
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om antagande: Detaljplan
för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad centralort.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00327

Inköp och marknadsföring av Mariestads-app
Arbetsutskottets förslag tillbeslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 300 tkr av investeringsmedel samt 50 tkr för
marknadsföring för en Mariestads-app i enlighet med rekommendationen i
förstudien.
Kostnaden om totalt 350 tkr belastar kommunstyrelsens medel till förfogande under
innevarande år. Löpande driftkostnader kommer att belasta intern mottagare.
2. Kommunstyrelsen beslutar att det ska upprättas en marknadsförings-/införandeplan i
samverkan med berörda aktörer innan Mariestads-appen blir tillgänglig för
allmänheten.
Bakgrund

Handelsföreningen i Mariestad har framfört önskemål om en app som ersätter en del
av nuvarande digitala kanaler som presenterar shoppingutbudet i Mariestad. Handeln
upplever att dagens digitala kanaler inte heltäckande, dåligt uppdaterade och har låg
funktionalitet. Samtidigt finns önskemål om att även evenemangen i Mariestad ska
presenteras i appen. Önskemålen har resulterat i ett mål för kommunstyrelsen. Målet
har formulerats som ett tvådelat mål där ena delen handlar om att öka samordningen
av aktiviteter i stadskärnan. Ansvar för denna del av målet ligger på näringslivsenheten.
Andra delen av målet, att ta fram en app, ansvarar kommunikationsenheten för.
För att leverera kommunstyrelsens mål om en app 2016 har en förstudie genomförts.
Den visar på två alternativa lösningar, en app-plattform eller en app. Olika leverantörer
har presenterat sina produkter och andra kommuner har berättat om sina erfarenheter.
Förstudien har utmynnat i en rekommendation.
Rekommendation
Kommunikationsenheten rekommenderar en app framför en app-plattform.
Anledningen till denna rekommendation är att kommunikationsenheten inte ser något
behov av en app-plattform samt det krävs stora ekonomiska och personella resurser för
att motivera en app-plattform.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunikatör Pia Stenström samt kommunikationschef
Annika Björklund 2016-08-23, Mariestads-app.
Förstudierapport Mariestads-app.
Priser offerter, Priser app-plattform.
Justerandes signatur
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Inköp och marknadsföring av
Mariestads-app.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Kommunikatör Pia Stenström
Kommunikationschef Annika Björklund
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00305

Yttrande över Rapport om översyn av förordning om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun lämnar följande yttrande över Rapport om översyn av förordning
2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten:
Det är värdefullt med bedömningsgrunder alternativt rikt- och/eller gränsvärden för
ammonium och grumlighet då vattenkvaliteten har stor betydelse för livet i vattnet.
Även totalkväve, vilket inte ingår i förordning 2001:554, är intressant ur denna aspekt.
Detta inte minst för arbetet med hotade fiskarter och fiskstammar. Kväveföreningar och
grumlighet ingår inte i bedömningen av ekologisk status inom vattenförvaltningen.
Tydliga rikt- eller gränsvärden är till hjälp vid fysisk planering samt vid tillsyn och
prövning av verksamheter som påverkar vattenmiljön. De är även pedagogiskt
värdefulla, som ett mått på vilken vattenkvalitet som eftersträvas. Därför bör rikt- eller
gränsvärden, alternativt tydliga bedömningsgrunder för ekologisk status, införas på
annat sätt om förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten upphör.
Att ersätta normerna med endast vägledningsdokument riskerar att minska tydligheten.
Bakgrund

Regeringskansliet har remitterat ett förslag till förändring i förordningen om
miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten. Förslaget, som har utarbetats av Havsoch vattenmyndigheten, innebär att förordningen upphävs och till del ersätts med
förändrade bedömningsgrunder inom vattenförvaltningen samt utökad vägledning.
Vidare innebär förslaget att av förordningen nedanstående föreskrifter om utpekande av
fisk- och musselvatten samt mätmetoder upphävs. Remissen har överlämnats till
verksamhet miljö- och bygg för beredning.
Förordning 2001:554 om fisk- och musselvatten och förordning 2004:660 om vattenförvaltning syftar båda till att skydda vattenlevande organismer och ekologiska system i
vattenmiljöer. De båda förordningarna har dock olika utgångspunkt då den förra syftar
till att bevara ekonomiskt viktiga arter medan vattenförvaltningen ser mer övergripande.
Verksamhet miljö- och bygg delar Havs- och vattenmyndighetens bedömning att de två
regelverken till stor del överlappar varandra. Vattenförvaltningen har även den fördelen
att den ser övergripande på miljön och inte bara till utpekade arter. Dock finns det
parametrar i förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten som inte
har direkt motsvarighet i vattenförvaltningen och som har betydelse för vattenkvaliteten
och fiskfaunan. En del av dessa parametrar föreslås inarbetas i vattenförvaltningen
genom förändrade bedömningsgrunder, vilket är bra. Det innebär dock att den tydlighet
som funnits i och med rikt/gränsvärdena kommer att minska.
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Ammonium kommer både från punktkällor och flera olika diffusa källor och det är den
sammantagna belastningen i vattenmiljön som är avgörande för fisken. Att skapa
bedömningsgrunder för ammonium och nitrit för bedömning av ekologisk status skulle
vara bra, men vilka bedömningsgrunder som ska ingå är hårt styrt av EU:s
vattendirektiv. Alternativet är således rikt- eller gränsvärden införda i annat regelverk.
Hittills har förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten fyllt denna
funktion.
Grumlighet (uppslammade fasta substanser) ingår inte heller i vattenförvaltningen och
bedömningen av ekologisk status. Grumlighet kan negativt påverka ekosystemen och
tendensen är att grumligheten ökar i många vattendrag. Det är därför värdefullt att ha
tydliga bedömningsgrunder eller rikt-/gränsvärden för denna parameter.
Tydliga rikt- eller gränsvärden är till hjälp vid fysisk planering samt vid tillsyn och
prövning av verksamheter som påverkar vattenmiljön. De är även pedagogiskt
värdefulla, som ett mått på vilken vattenkvalitet som eftersträvas. Ofta är just fiskar
viktiga som symbolarter. Den lokala öringens väl och ve kan skapa engagemang för
vattenfrågorna.
Underlag för beslut

Översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Skrivelse upprättad av miljöutredare Håkan Magnusson 2016-08-25, Remissyttrande översyn av förordning 2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över Rapport om
översyn av förordning 2001:554 om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Regeringskansliet, miljö- och energidepartementet
Miljöutredare Håkan Magnusson
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Dnr 2015/00211

Revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att majoritetspartierna (Moderaterna,
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna) återtar dokumentet för eventuella
revideringar med anledning av stadsjuristens skrivelse.
Oppositionen inbjuds att delta då de eventuella revideringarna ska diskuteras. Johan
Abrahamsson (M) kallar till mötet.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna) har
upprättat ett förslag till ägardirektiv för Mariestrads kommuns aktiebolag. Det
upprättade förslaget är ett sammanhållet dokument där den första delen är ett
gemensamt ägardirektiv för bolagen. Därefter följer särskilt ägardirektiv för:
-

Mariehus Fastigheter AB, Mariehus AB och AB Stadens Hus i Mariestad.

-

VänerEnergi och VänerEl AB

Syftet med ägardirektivet är att:
-

Klargöra Mariestad kommuns motiv för att bedriva vissa delar av verksamheten i
aktiebolagsform.

-

Klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan kommunfullmäktige och
dess aktiebolag, som inom kommunkoncernen d.v.s. kommunen i sin helhet
inklusive dess aktiebolag.

-

Skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar
kommunkoncernen som helhet.

Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och gäller omedelbart och utan beslut
på bolagsstämma. Av kommunfullmäktige godkända bolagsordningar, föreskrifter samt
ägarpolicy ska även fastställas på respektive bolags årsstämma.
I det gemensamma ägardirektivet framgår att kommunkoncernen ska eftersträva största
möjliga samordning, särskilt inom områden som upphandling, finansiering,
administration, kompetensutveckling och energibesparingsprojekt.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att återremittera ärendet för att säkerställa att
förslaget till ägardirektiv är juridiskt korrekt och överensstämmer med gällande
lagstiftning enligt kommunallagen och aktiebolagslagen. Ärendet överlämnades till
stadsjuristen för beredning.
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Stadsjuristen har i en skrivelse framfört synpunkter och bedömningar på förslaget till
ägardirektiv för Mariestrads kommuns aktiebolag. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
att besluta om den fortsatta handläggningen av ärendet.
Underlag för beslut

Förslag till Ägardirektiv för Mariestads kommuns aktiebolag.
Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2016-08-23, Ägardirektiv för
Mariestads kommuns aktiebolag (KS 2015/211).
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ägardirektiv för Mariestads
kommuns aktiebolag.
Expedierats till:
VänerEnergi AB
Mariehus AB
Ekonomichef Jonas Eriksson
Stadsjurist Rolf Sjöström
Kommunsekreterare Malin Eriksson
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Dnr 2014/00092

Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Lugnåsbergets
kvarnstensgruvor i Mariestads kommun
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte tillstyrka förslaget om att inrätta
naturreservatet Lugnåsbergets kvarnstensgruvor i Mariestads kommun i enlighet med
remitterat underlag.
Kan Länsstyrelsen tillförsäkra att de kan avsätta de resurser som krävs i enlighet med
skötselplanen kan kommunens ställningstagande komma omprövas.
Rune Skogsberg (C) deltar inte i beslutet.
Ida Ekeroth (S) samt Janne Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund

Länsstyrelsen Västra Götalands län har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och
avgränsning samt förslag till skötselplan för naturreservatet Lugnåsbergets
kvarnstensgruvor i Mariestads kommun. Mariestads kommun har beretts möjlighet att
lämna yttrande över förslaget.
Arbetet med en reservatsbildning kring kvarnstensgruvorna på Lugnåsberget initierades
2009. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat frågan år 2009 och år 2014.
Arbetsutskottet var vid dessa tillfällen positiv till att ett statligt naturreservat bildas. Efter
samrådet år 2014 och genomförda markförhandlingar har nu Länsstyrelsen upprättat ett
nytt, reviderat förslag. Detta förslag överensstämmer med det tidigare, men med
följande förändringar.
Revidering av den föreslagna reservatsgränsen – områdets har minskats ned från 44 ha
till c:a 39 ha och viss justering av gränser har skett efter genomfört samråd.
Förändring av förslagen till föreskrifter i avsikt att förtydliga vad som gäller för
verksamheterna kring Qvarnstensgruvan samt anpassning för att underlätta för
bedrivande och utveckling av denna verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-22 att återremittera ärendet för kompletterande
diskussioner med Länsstyrelsen bland annat avseende restriktioner för jakt och resurser
för skötsel av naturreservatet. Representanter från Länsstyrelsen informerar om
ovanstående frågor vid arbetsutskottets sammanträde.
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Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att Mariestads kommun inte ska tillstyrka förslaget om
att inrätta naturreservatet Lugnåsbergets kvarnstensgruvor i Mariestads kommun enligt
vad som framgår i remitterat material. Kan Länsstyrelsen tillförsäkra att de kan avsätta
de resurser som krävs i enlighet med skötselplanen kan kommunens ställningstagande
komma omprövas.
Ida Ekeroth (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut enligt följande:
-

Mariestads kommun tillstyrker förslaget att bilda naturreservatet Lugnåsbergets
kvarnstensgruvor i Mariestads kommun enligt vad som framgår i remitterat
material.

-

Det är viktigt att turism- och besöksverksamheten vid Qvarnstensgruvan kan
fortsätta utvecklas i samråd med naturvårdsförvaltaren. Kommunen bedömer att
förslaget till reservatsföreskrifter och skötselplan ger förutsättningar för detta.

-

Det är viktigt att tillräckliga resurser för skötsel avsätts så att upprättat förslag till
skötselplan kan genomföras. Skötseln bör kontinuerligt följas upp och
skötselplanen uppdateras vid behov.

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget yrkande.
Underlag för beslut

Svensson 2016-06-13, Förslag till bildande av naturreservatet Lugnåsbergets
kvarnstensgruvor i Mariestads kommun.
Länsstyrelsen Västra Götalands län 2016-06-02, Förslag till bildande av naturreservatet
Lugnås kvarnstensgruvor i Mariestads kommun.
Översiktskarta, Naturreservatet Lugnås kvarnstensgruvor i Mariestads kommun.
Förslag till skötselplan för naturreservatet Lugnåsbergets kvarnstensgruvor i Mariestads
kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över förslag till bildande
av naturreservatet Lugnåsbergets kvarnstensgruvor i Mariestads kommun.
Expedierats till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Miljöutredare Håkan Magnusson
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
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Dnr 2016/00322

Samordningsansvar för sektor ledning
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om pågående process med att förändra
samordningsansvaret/ledningsansvaret inom sektor ledning.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Personalchef Stefan Wallenå.
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Dnr 2016/00277

Projekt "Centrumbostäder" - köp av tomma fastigheter i Mariestads
centrum
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om pågående process med att förvärva
tomma fastigheter i centrum för att bygga om till lägenheter.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Kommunchef Lars Arvidsson
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Dnr 2014/00385

Avtal om externförhyrning av lokaler för serviceboende inom kv.
Fräsen 11
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till avtal med Svenska
Sekelhus AB om förhyrning av lokaler för serviceboende om elva lägenheter inom kv.
Fräsen 11.
Hyreskostnaden beräknas till 1 826 tkr/kvadratmeter och år, vilket ger en hyra ut mot
boende om 6 600-7 200 kr/mån. Arbetsutskottet är medvetna om att då det är en
partneringprocess kan en mindre avvikelse ske från hyresbeloppet.
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att genomfora eventuella slutjusteringar i
kontraktet.
Bakgrund

Socialnämnden har aktualiserat ett behov av ytterligare serviceboende. Behovet uppkom
då befintliga servicebostäder hade omfattande brister i brandskyddet.
Kvarteret Fräsen 11 är beläget vid Högelidsskolan (Bergsgatan) och är en lämplig
placering av ett serviceboende ur flera perspektiv, inte minst med dess närhet till
kommunikationer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-23 att godkänna att det skulle
genomföras en upphandling av ett serviceboende med elva lägenheter inom kvarteret
Fräsen 11. Vinnare av upphandlingen blev Svenska Sekelhus AB.
Svenska Sekelhus AB är moderbolag i en mindre bygg- och fastighetskoncern som är
inriktade på att enbart producera, uppföra, äga och förvalta fastigheter som är särskilt
anpassade och utformade för varierande typer av omsorgsverksamhet, såsom
gruppboende för handikappade/utvecklingsstörda samt äldreboende etc. Bolagsgruppen
har varit verksamt sedan 1988 och äger idag fastigheter för omsorgstagare belägna i bl.a.
Värmland, Västra Götaland, Södermanland och i Stockholmsområdet.
Arbetsutskottet beslutade 2016-08-17 att kommunchefen skulle överta ansvaret för
verksamheternas nyetableringar på kv. Fräsen 11. Kommunchefen har upprättat ett
förslag till hyresavtal med Svenska Sekelhus AB som innebär en hyreskostnad om 1
826 tkr/ kvadratmeter och år, vilket ger en hyra ut mot boende om 6 600-7 200 kr/mån.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M), Rune Skogsberg (C) samt Henrik Karlsson (-) tillstyrker
kommunchefens förslag till beslut vilket även är arbetsutskottets beslut.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-29, Avtal om
externförhyrning av lokaler för serviceboende inom kv. Fräsen 11.
Förslag till hyresavtal med Svenska Sekelhus AB om förhyrning av lokaler för
serviceboende om elva lägenheter inom kv. Fräsen 11.
Expedierats till:
Verksamhet teknik
Sektor stöd och omsorg
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Dnr 2016/00007

Etablering av tankstation för vätgas i Mariestad
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för kompletterande
beredning vilket bl.a. innefattar ett arrendeavtal.
Bakgrund

Mariestads kommun genomför en stor satsning på förnyelsebar energi. Som en del i
detta är en tankstation för vätgas beställd med leveransdatum i oktober.
Placering av vätgasstationen har reviderats för att hålla ner investeringskostnaden.
Stationen har bytt placering för att bättre bland annat kunna utnyttja befintliga körytor.
Vätgasstationen levereras färdig som en flyttbar modul där stationen är byggd i en
stålcontainer som ställs på en asfaltsyta. I anslutning till uppställningsplatsen behövs en
angöringsyta samt ett inhägnat område för förvaring gasen. Vätgasstationen skall även
anslutas med el- och vatten för att i framtiden kunna kompletteras med en elektrolysör.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av projektledare Johan Bengtsson 2016-08-31, Förslag till
finansiering av erforderliga markarbeten i samband med etablering av Vätgasstation i
Mariestad.
Situationsplan för placering av vätgasstation vid Toyota på Haggården.
Expedierats till:
Verksamhet teknik
Ekonomichef Jonas Eriksson
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Dnr 2016/00334

Inrättande samt finansiering av tjänst som MTG-samordnare
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun tillstyrker rekommendationen från MTG-styrgrupp att inrätta en
halvtidstjänst som MTG-samordnare. Mariestads kommun ska finansiera en tredjedel av
tjänsten, totalt 150 tkr årligen.
Maristads kommun förordar att Mariestads kommun ska vara värdkommun för MTGsamordnaren och det administrativa stödet till MTG-styrgrupp. Det innebär att
avsiktsförklaringen för MTG-samarbetet behöver justeras.
Kostnaden ska inarbetas i kommunstyrelsens budget får år 2017.
Bakgrund

MTG-styrgrupp beslutade 2016-06-09 att föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna i
samverkanskommunerna att anta upprättat förslag till reviderad avsiktsförklaring för
MTG-samarbetet. I avsiktsförklaringen finns följande skrivningar om ”MTGsamordnare: Under förutsättning att beslut fattas om en gemensam finansiering ska den kommun
som administrerar MTG-styrgrupp anställa/utse en ”MTG-samordnare” som ska arbeta på uppdrag
av MTG-styrgrupp. Samordnarens uppgift är att driva, fördjupa och utveckla samverkan mellan
kommunerna. Samordnaren ska även vara de gemensamma nämnderna behjälplig i frågor som avser
gemensamma processer, samverkansformer, kommunikation, uppdrag m.m. Finansieringen av ”MTGsamordnaren” beslutas i särskild ordning.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna att avsätta 450 tkr till en halvtidstjänst som MTGsamordnare i budget för år 2017. Kostnaden ska enligt styrgruppens rekommendation
fördelas enligt grundmodellen (60/25/15) som innebär att Mariestads kommun årligen
ska finansiera 270 tkr, Töreboda kommun 112,5 tkr samt Gullspångs kommun 67,5 tkr.
Mariestads kommun konstaterar att det inte finns någon ”grundmodell” för finansiering
av gemensamma kostnader inom ramen för MTG-samarbetet. Mariestads kommun
förutsätter att kostnaderna för en MTG-samordnare ska finansieras solidariskt, d.v.s. att
respektive kommun avsätter 150 tkr/år för tjänsten.
Mariestads kommuns ställningstagande är baserat på att tjänsten som MTG-samordnare
är en gemensam grundresurs som är lika viktig för samtliga tre kommuner, oavsett
befolkningsmängd. Att notera är att MTG-samordnaren ska vara anställd av Töreboda
kommun.
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Kommunstyrelsen konstaterar att Töreboda och Gullspångs kommuner gemensamt är i
majoritet i MTG-nämnderna. Mariestads kommun finner därför styrgruppens förslag
om finansiering enligt ”grundmodellen”, vilket innebär att Töreboda och Gullspång
gemensamt ska finansiera 40 procent av MTG-samordnaren, som oacceptabelt.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-31, Inrättande samt
finansiering av tjänst som MTG-samordnare.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen Töreboda kommun
Kommunstyrelsen Gullspångs kommun
Kommunsekreterare Mariana Frankén, Töreboda kommun
Ekonomichef Jonas Eriksson
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Dnr 3384

Information på sammanträdet
Studiebesök systemlösning

Arbetsutskottet beslutar att, gemensamt med samtliga nämndpresidier, presidierna i de
kommunala bolagen, kommunfullmäktiges presidium och berörda tjänstemän, besöka
en testanläggning för elektrolys (vätgas) i en vanlig villa. Villan är belägen i Göteborg. I
samband med studiebesöket ska även tid avsättas för en övergripande diskussion om
den fortsätta utvecklingen av Electrivillage. Studiebesöket ska genomföras den 3
oktober.

Revisorernas granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att framföra till kommunrevisionen att det
är anmärkningsvärt att inte oppositionens företrädare har kallats till samtal avseende
revisorernas granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Arbetsutskottet
förutsätter att även oppositionens företrädare kommer att kallas i samband med att
samtalen utförs.
Expedierats till:
Projektledare Ulrika Lindahl
Kommunrevisionen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 363

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Arbetsutskottet gav inga uppdrag till kommunchefen.
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Utdragsbestyrkande

Sida 42

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 364

Dnr 2919

Rapporter
Inga rapporter föredrogs på sammanträdet.
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