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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 8.30–12.05

Christer Dalvik
Per Rosengren
Rune Skogsberg
Marianne Kjellquist
Björn Fagerlund

(map)
(v)
(c)
(s)
(m )

Lars Arvidsson
Jonas Eriksson
Eva Lotta Lindskog
Katarina Lindberg
Christina Herthnek
Leif Andersson
Ulf Vallgren
Tord Forsell
Stefan Wallenå
Erik Randén
Ola Blomberg

Utses att justera

Rune Skogsberg

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

ordförande
ledamot
ledamot, deltog ej § 236, § 248
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare, deltog ej § 236
kommunchef
ekonom
socialchef § 235
t.f. barn- och utbildningschef § 235
informationschef
t.f. teknisk chef
projektledare
arbetsmarknadschef
personalchef
mark- och exploateringsingenjör
kommunsekreterare

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer 232-255

Ola Blomberg
Ordförande

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

Christer Dalvik
Justerande

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

Rune Skogsberg
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Björn Fagerlund § 248
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 232

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Uppmaning till kommunerna att följa den
nya alkohollagen med att se över sina alkoholpolitiska program och fokusera på det
ökande kommunala ansvaret för alkoholens negativa effekter.
2. Stockholms stad, trafikkontoret. Boken och filmen ”Stockholm – staden för alla. Tolv
år med Tillgänglighetsprojektet.”
3. Melleruds kommun. Påminnelse till samtliga Vänerkommuner att föreslå stipendiater
till Vänerstipendiet.
4. Luft i Väst. Rapport från årsmöte den 6 maj 2011 samt dokumentet ”Mätningar av
luftföroreningar i Västra Götaland 2010 (u-3232).
5. Boverket. Boverkets lägesrapport april 2011 – Planering, byggande och boende.
6. Kommunfullmäktige i Töreboda kommun. beslut att för sin del bevilja den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.
7. Kommunfullmäktige i Töreboda kommun. beslut att för sin del bevilja den gemensamma IT-nämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för
2010 års förvaltning.
8. Kommunfullmäktige i Töreboda kommun. beslut att för sin del bevilja den gemensamma tekniska nämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet
för 2010 års förvaltning.
9. Kommunfullmäktige i Töreboda kommun. beslut att för sin del bevilja den gemensamma lönenämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för
2010 års förvaltning.
10. Skrivelse från Harry Moilanen 8 år. I skrivelsen förklarar Harry att han trivs bra på Österåsens skola och vill inte byta till Högelidsskolan.
11. Byalaget Snuggen med omnejd. Skrivelse till kommunstyrelsen i vilken byalaget klagar
på förbuskningen av strandkanten längs Snuggen samt längs ”Ullas väg”. Byalaget vill
att kommunen tar sitt ansvar och röjer området men framhåller samtidigt att de gärna
hjälper till om de får tillåtelse från kommunen. Skrivelsen har överlämnats till tekniska
kontoret samt till utvecklingsenheten.
12. Göteborgsregionens kommunalförbund och länsstyrelsen Västra Götaland. Dokumentation från den regionala konferensen ”Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?”
den 6 april 2011 i Göteborg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 233

Inbjudningar
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Motala kommun. Inbjudan till Motala Forum 2011, ”Nu tar vi tempen på hyresrätten”
den 18 augusti 2011 i Motala.
2. Kommunakuten. Inbjudan till kursen ”Det kommunala ansvaret för skolskjutsar – en
genomgång” den 29 augusti 2011 i Stockholm.
3. Kommunakuten. Inbjudan till kursen ”Kommunal krishantering – förtroende, ansvar
och funktion den 5 september 2011 i Stockholm.
4. Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen m.fl. Inbjudan till den regionala förebyggarkonferensen ”Förebygg.nu” den 16-17 november 2011 i Göteborg.
5. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till konferens om strandskyddet den 13
juni 2011 i Stockholm. Vid konferensen kommer planeringschef Kristofer Svensson
att informera om den genomförda processen med översiktsplanering för LIS. Johan
Abrahamsson (m) kommer att delta vid konferensen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 234

KS 2011/0132

Prognos 2 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar prognos 2 år 2011 för kommunstyrelsens
verksamheter till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Ekonomienheten har sammanställt prognos 2 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Underlag för beslut
Prognos 2 år 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 235

KS 2011/0132

Prognos 2 år 2011 för Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna prognos 2 år 2011 för Mariestads
kommun till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidierna i socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för
hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde den 22 juni.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, så snart som möjligt, träffa socialnämndens presidium för att gemensamt diskutera vilka åtgärder som är möjliga att vidta för
att minska socialnämndens underskott.
Bakgrund
Ekonomienheten har sammanställt prognos 2 år 2011 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
T.f. barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt socialchef Eva Lotta Lindskog redogjorde för bakgrunden till underskottet samt de åtgärder som vidtagits inom respektive
förvaltning för att komma tillrätta med/minska det prognostiserade underskottet.
Behandling på sammanträdet
Rune Skogsberg (c) yrkar att arbetsutskottet, så snart som möjligt, ska träffa socialnämndens presidium för att gemensamt diskutera vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att
minska socialnämndens underskott.
Ordförande Christer Dalvik (map) tar upp Rune Skogsbergs (c) yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Prognos 2 år 2011 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 236

KS 2011/0189

Budget för IT-nämnden samt lönenämnden 2012-2014
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avsätta 790 tkr för IT-nämnden i budget
2012-2014.

2.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer att Mariestads kommuns andel av lönenämndens budget minskas motsvarande 3,5 procent.

Rune Skogsberg (c) samt Björn Fagerlund (m) deltar inte i beslutet med anledning av att
oppositionspartiernas har lagt ett eget förslag till budget 2012.
Bakgrund
MTG-kommunerna har beslutat om en gemensam budgetprocess för att underlätta budgeteringen för de gemensamma nämnderna. Processen innebär bl.a. att de gemensamma
nämndernas ramanalyser bereds av kommunchefsgruppen. Kommunchefsgruppen lägger
förslag till MTG styrgrupp som därefter föreslår ekonomiska ramar för de gemensamma
nämnderna som beslutas av respektive kommun
MTG styrgrupp behandlade budgeten för de gemensamma nämnderna 2011-04-20. Styrgruppen beslutade att:
-

fastställa kravet på 3,5 procents besparing för löneverksamheten.

-

ge IT-chefen tillsammans med ekonomicheferna i uppdrag att genomföra en kartläggning av de totala IT-kostnaderna i respektive kommun samt att utveckla förslaget gällande en utökning med två årsarbetare.

Det budgetförslag som kommunstyrelsen antog 2011-05-26 har inte anpassat budgetramarna för lönenämnden respektive IT-nämnden utifrån MTG styrgrupps rekommendation.
Ekonomichefen föreslår därför att:
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avsätta 790 tkr för IT-nämnden i budget
2012-2014.

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer att Mariestads kommuns andel av lönenämndens budget minskas motsvarande 3,5 procent.

Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2011-05-31, Budget för lönenämnden
samt IT- nämnden 2012-2014.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 236 (forts.)
Skrivelse upprättad av IT-chef Christofer Olsson 2011-04-18, Budget 2012 och ny Fördelningsmodell IT-kostnader.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 237

KS 2011/0182

Marknadsplan för Mariestads kommun 2011/2012
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar Marknadsplan för Mariestads kommun 2011/2012.
Bakgrund
Informationschef Christina Herthnek har i samarbete med kommunens informatör, turistchef samt kommunutvecklare utarbetat ett förslag till marknadsplan för Mariestads kommun.
Syftet med en marknadsplan är att ställa upp långsiktiga mål och skapa riktlinjer för kommunens marknadsföring. Mariestads kommun är en relativt liten kommun med begränsade
resurser. Det är därför viktigt att samordna och skapa tydliga strukturer för utformningen
av kommunens marknadsföring. Marknadsplanen målar de långsiktiga penseldragen för
marknadsföringen. Planen ska årligen kompletteras med en aktivitetsplan som beskriver vilka
konkreta aktiviteter som ska genomföras inom ramen för marknadsföringsplanen.
Det övergripande målet för marknadsföringen är att öka kännedomen om Mariestad samt
att fler människor ska besöka kommunen och att fler ska välja att bosätta sig här. Vi vill
även att de människor som redan bor i Mariestad ska känna sig nöjda med sitt val av bostadsort, att mariestadsbon har en positiv självbild, vill stanna kvar i kommunen och är
goda ambassadörer.
Underlag för beslut
Förslag till Marknadsföringsplan för Mariestads kommun 2011/2012.
Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek 2011-05-23, Marknadsplan
2011/2012
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Informationschef Christina Herthnek)
(Kommunutvecklare Fredrik Marcus)
(Turistchef Lotta Samuelsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 238

KS 2009/0155

Redovisning av kostnader för Göteborgs universitets
övningsanläggningar i Gärdesparken
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen antog år 2008 detaljplanen för en utbyggnad av Göteborgs universitets
övningsanläggningar i Gärdesparken och Humleparken.
Vid sammanträde 2011-05-25 beslutade arbetsutskottet att lämna igångsättningstillstånd för
en nybyggnad av murgård i Gärdesparken. I samband med beslutet framfördes önskemål
om en redovisning av de totala kostnader som är förknippade med utbyggnaden av Göteborgs universitets anläggningar i Gärdesparken. Arbetsutskottet gav t.f. tekniska chefen i
uppdrag att redogöra för följande aspekter av kommunens ekonomiska engagemang i utbyggnaden av Gärdesparken:
-

Det totala investeringsbehovet för Gärdesparken.

-

Den totala driftskostnaden i dagsläget.

-

Den totala driftskostnaden då samtliga investeringar är genomförda.

Det bör tydliggöras att det totala investeringsbehovet inte nödvändigtvis är detsamma som
kommunens investeringar. Avsikten är att, som en del av det förestående arbetet, tilltala/
attrahera externa finansiärer.
T.f. Tekniska chefen informerar om kostnaderna för Göteborgs universitets övningsanläggningar i Gärdesparken på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Sammanställning av drift- och investeringskostnader för byggnader och anläggningar där
driftskostnaden/hyreskostnaden ska delas mellan Göteborgs universitet och Mariestads
kommun enligt upprättad upprättad överenskommelse daterad 2010-09-17.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 239

Information: Tidplan och arbetsprocess för ombyggnaden av
Österåsens skola till förskola
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-05-11 att:
-

inte flytta komvux till Mariaskolan inför höstterminen 2011 utan även fortsättningsvis
bedriva sin verksamhet på Marieholmsskolan.

-

avbryta pågående projektering för en ombyggnad av Marieholmsskolan till en förskola
med sju avdelningar.
påbörja en projektering för en ny förskola och/eller utbyggnad av befintlig/befintliga
förskolor inom område Väster.

-

Arbetsutskottets beslut berörde inte de planerade förändringarna av Österåsens skola varför tidigare beslut att bygga om lokalerna till förskola står fast. Vid arbetsutskottets sammanträde diskuterades tidplan, arbetsprocess samt kostnader för ombyggnaden av Österåsens skola. Arbetsutskottet gav t.f. tekniska chefen i uppdrag att redogöra för pågående
och förestående process med ombyggnaden av Österåsens skola.
T.f. tekniska chefen informerar om tidplan, arbetsprocess samt kostnader för ombyggnaden av Österåsens skola på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 240

Återrapportering av uppdrag: Avgifter och regler för husbilar på
hamnplan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda/skapa förutsättningar för en central plats där husbilsägare kan ställa upp sitt fordon mot avgift fr.o.m.
sommaren 2012.
Bakgrund
I samband med att arbetsutskottet vid sammanträdet 2011-03-02 beslutade om temporärt
iordningsställande av ytor på kv Kornet gavs kommunchefen i uppdrag att undersöka vilka
eventuella avtal som tecknats om avgifter för uppställningsplatser för husbilar i hamnen.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-05-25 kompletterades kommunchefens uppdrag
med att även undersöka förutsättningar och regler för uppställningsplatserna för husbilar i
hamnen.
T.f. tekniska chefen Leif Andersson samt projektledare Ulf Vallgren informerar om förutsättningar/regler samt avgifter för uppställningsplatserna för husbilar i hamnen på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 241

KS 2011/0183

Information: Förslag till ny organisatorisk tillhörighet för
arbetsmarknadsenheten, kostverksamheten, tolkförmedlingen och badet.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund:
Kommunchefen och personalchefen har utarbetat ett förslag till förändrad organisatorisk
tillhörighet för arbetsmarknadsenheten, kostverksamheten, tolkförmedlingen och badet.
Förslaget innebär att försörjningsenheten i praktiken upphör som organisatorisk enhet. De
berörda verksamheterna ska, liksom tidigare, ha till uppgift att ge övriga kommunala verksamheterna samt externa kunder service inom sina respektive kompetensområden.
Avsikten med förändringarna är att skapa en organisation där helheten betonas med ett optimalt resursutnyttjande av befintlig kompetens. Det kan bl.a. innebära att knyta ihop verksamheter organisatoriskt för att skapa bättre förutsättningar för samverkan och resultat.
Förslaget innebär att arbetsmarknadsenheten och kostenheten överförs från kommunledningskontorets försörjningsenhet till barn och utbildningsförvaltningen samt att badverksamheten överförs från försörjningsenheten till fastighetsenheten.
Tolkförmedlingen flyttas organisatoriskt från kommunledningskontorets försörjningsenhet
till Kommunledningskontorets personalenhet.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2011-05-23, Förslag till ny organisatorisk tillhörighet för Arbetsmarknadsenheten (AME),
Kostverksamheten, Tolkförmedlingen och Badet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Personalchef Stefan Wallenå
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 242

KS 2011/0184

Information: Förslag till ny organisatorisk tillhörighet för vissa
ekonomer och ekonomiassistenter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund:
Kommunchefen och personalchefen har utarbetat ett förslag till förändrad organisatorisk
tillhörighet för vissa ekonomer och ekonomiassistenter. Förslaget innebär att berörda ekonomer och ekonomiassistenter, som för närvarande är anställda inom MTG-Teknik, organiseras inom kommunledningskontorets ekonomienhet. Ekonomienheten har, liksom tidigare, till uppgift att ge service inom sina kompetensområden till verksamheterna.
Avsikten med förändringarna är att skapa en organisation där helheten betonas med ett optimalt resursutnyttjande av befintlig kompetens. Detta var bland annat orsaken till att
kommunorganisationens samlade spetskompetenser inom områdena personal och ekonomi
organiserades inom kommunledningskontoret 2006.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-05-25 att fastställa kommunchefens roll
och uppdrag enligt upprättat förslag. I detta dokument framgår att kommunchefen ska ”utveckla den samlade kommunledningsfunktionen genom att etablera nya samarbetsformer
över förvaltningsgränserna i syfte att öka effektiviteten”.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2011-05-23, Förslag till ny organisatorisk tillhörighet för vissa ekonomer och ekonomiassistenter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Personalchef Stefan Wallenå
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 243

KS 2011/0185

MTG-Lyft – Ett projekt för att minska ungdomsarbetslösheten i
MTG-kommunerna
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet MTG–Lyft i samverkan med Töreboda
kommun, Gullspångs kommun, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen samt Arbetsförmedlingen.
2. Kostnaden om 600 tkr/år finansieras inom ramen för arbetsmarknadsenhetens budget
år 2011 och 2012.
Bakgrund
Kommunerna inom MTG har i samverkan med Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen samt Arbetsförmedlingen har utarbetat ett förslag till projekt för att minska ungdomsarbetslösheten –
MTG- Lyft.
Syftet med projektet är att genom aktiveringsinsatser upprätthålla den enskildes möjlighet
att öka sin motivation och hålla kontakt med arbetslivet. Målsättningen är att stärka individer och hjälpa ungdomar till en anställning, vilket medför att ungdomarna blir självförsörjande. Det innebär bl.a. att kunna skaffa sig eget boende, bidra till det allmänna som skattebetalare, ta eget ansvar samt att ta del av de offentliga trygghetssystemen. Ett annat viktigt
mål är att ge ungdomarna känsla för natur och kulturlandskapet.
Projektet innebär att arbetsmarknadsenheten i Töreboda utbildar ungdomarna i arbete med
röjsåg och motorsåg och lättare snickeriarbete. Ungdomarna visstidsanställs av Skogsstyrelsen med lönebidrag och nystartsjobb. Skogsstyrelsen fakturerar därefter kommunerna för
hela lönemellanskillnaden mellan stöd och faktisk kostnad. Kommunen hänvisar till lämpliga arbetsobjekt i tätortsnära skogsområden och andra områden med höga sociala värden.
Ungdomslaget består av tre handledare med fullvärdig utbildning, en från varje kommun
samt 21 ungdomar som genomgått LYFT utbildningen.
Den totala kostnaden för Mariestads kommun uppgår till ca 600 tkr år 2011 varav ca 150
tkr utgörs av investeringar i fordon och kärra. Driftskostnaden för år 2012 beräknas till ca
600 tkr.
Arbetsmarknadschefen framhåller att projektet kommer att medföra en snyggare kommun,
nöjdare invånare, ett minskande antal arbetslösa som mår mycket bättre och kvalificeras för
A-kassa. Vidare medför projektet ökade skatteintäkter och färre bidragstagare.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Tord Forsell, Klargörande och kostnadsberäkning för Skogsprojekt för ungdomar 1 år MTG.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 243 (forts.)
Skrivelse upprättad av Heidi Hansen på arbetsmarknadsenheten i Töreboda samt Håkan
Kolander på Skogsstyrelsen 2011-02-02, MTG-LYFT
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Arbetsmarknadschef Tord Forsell)
(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 244

KS 2011/0161

Ansökan om att anlägga ytterligare volleybollplaner i hamnområdet
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i anslutning till den befintliga planen i hamnområdet.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att kostnaden för att anlägga de två planerna, totalt 260 tkr, finansieras via en omdisponering av investeringsmedel från Sjöstadsprojektet till idrottsinvesteringar.
Bakgrund
Per Larsson har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska utreda möjligheten att anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i hamnområdet. Det krävs tre planer för att kunna anordna sanktionerade och rankinggrundande turneringar. Förslagsställaren framför även att beachvolleybollturneringar skulle bidra till kommunens mål om ökad
turism. Vidare har Mariestads Volleybollklubb ansökt om tillstånd för att anordna en beachvolleybollturnering på området där silon tidigare stod. Ärendena har överlämnats till
tekniska förvaltningen för beredning.
Tekniska förvaltningen bedömning är att, trots att klubben erbjudit sig att stå för samtliga
kostnader för den tillfälliga beachvolleybollanläggningen på gamla siloområdet, kommer
projektet att medföra kringkostnader som belastar förvaltningens ekonomi. Det förslag
som beskrivs i medborgarförslaget är enligt förvaltningens bedömning ett bättre alternativ
på längre sikt.
Den befintliga volleybollplanen på Karlsholme används mycket och i samband med att Sjöstadsprojektet påbörjas kommer behovet av fler planer att öka. Tekniska förvaltningen anser därför att medborgarförslaget bör bifallas och att två nya planer á 130 000 kr byggs i
anslutning till befintlig volleybollplan. Tekniska förvaltningen föreslår även att Mariestads
Volleybollklubb anvisas dessa planer för sommarens planerade turnering.
Tekniska förvaltningen föreslår att projektet finansieras via investeringsmedel för Sjöstadsprojektet.
Underlag för beslut
Medborgarförslag från Per Larsson om att Mariestads kommun ska utreda möjligheten att
anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i hamnområdet.
Skrivelse upprättad av t.f. förvaltningschef Leif Andersson samt gatuchef Matz Hesselbom
2011-05-18, Anhållan om medel för anläggande av volleybollplaner i Mariestads hamn.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 244 (forts.)
Skrivelse upprättad av Mariestads volleybollklubb genom Joanna Kleinrok, Beträffande
projekt: Beachvolleybollturnering.
Karta över föreslagna volleybollplaner på området där silon tidigare stod.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämnden
Per Larsson
Joanna Kleinrok
T.f. förvaltningschef Leif Andersson
Gatuchef Matz Hesselbom
Planeringschef Kristofer Svensson
Ekonom Jonas Eriksson
Ekonom Annica Olsson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 245

KS 2011/0048

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till den 17 augusti för att
partigrupperna ska få möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på förslaget.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-02-16 kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett
förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
Bakgrunden till arbetsutskottets uppdrag var den granskning som genomfördes av kommunkansliet som ett led i uppföljningen av internkontrollplanen 2010. Granskningen avsåg
om delegationsbeslut har anmälts till respektive nämnd på föreskrivet sätt. Kommunkansliet framhöll bl.a. att det finns fog för att anta att en viss andel av de beslut som fattas på delegation inte anmäls till nämnden på föreskrivet sätt. Det gäller främst beslut som uppfattas
som ren verkställighet, t.ex. personalärenden, men som de facto är ett delegationsbeslut
enligt delegationsordningen.
Kommunkansliet föreslog därför att samtliga nämnder skulle besluta om en revidering av
befintlig delegationsordning med syfte att förtydliga vad som är delegation och vad som är
verkställighet.
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till reviderad delegationsordning. I det
reviderade dokumentet föreslås att ett flertal beslut som tidigare fattats med delegation förs
in under rubriken ”Verkställighet”. Det innebär att dessa beslut därmed inte behöver återrapporteras till kommunstyrelsen.
Underlag för beslut
Förslag till revidering av dokumentet ” Förteckning över ärenden som avgörs med stöd av
delegerad beslutanderätt”.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunsekreterare Ola Blomberg

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 246

KS 2011/0186

Ansökan om statligt stöd för att bedriva yrkeshögskoleutbildning till
tandsköterska
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utse en ledningsgrupp som får i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 4 kap. 2 § i
förordningen om yrkeshögskolan (2009:130)
Bakgrund
Tandsköterskeutbildning har bedrivits på Marieholmskolan (kommunal vuxenutbildning) i
form av Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) sedan hösten 2004. Den nu pågående tandsköterskeutbildningen, som avslutas den 26 maj 2011, är den sista som Mariestad tillåts starta
som KY-utbildning. Start av eftergymnasiala yrkesutbildningar beslutas numera av Yrkeshögskolan och om tandsköterskeutbildningen ska kunna fortsätta i Mariestad måste kommunen ansöka om att göra detta i form av yrkeshögskoleutbildning.
Ledningsgruppen i nuvarande KY beslutade i juni 2010 att rekommendera Mariestads
kommun göra en ansökan om att få statligt stöd för att bedriva tandsköterskeutbildning
som yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildningar är riksrekryterande och fyller inte
enbart lokala eller regionala behov. Mariestads kommun ansökte 2010 om statligt stöd för
att bedriva tandsköterskeutbildning som yrkeshögskoleutbildning. Denna ansökan beviljades ej. Ledningsgruppen vill nu att Mariestads kommun ska ansökan på nytt för att kunna
återuppta tandsköterskeutbildningen hösten 2012, bl.a. mot bakgrund av kommande behov
av nyrekrytering. Ansökningstiden för start av utbildningar hösten 2012 är 15 juni – 15 september 2011.
Ett krav för att kommunen ska kunna vara utbildningsanordnare är att kommunfullmäktige
utser en nämnd att uppdra åt en ledningsgrupp att under nämnden sköta de uppgifter som
anges i 4 kap. 2 § i förordningen om yrkeshögskolan (2009:130). Utbildningsanordnaren
(nämnden) ska ge en person befogenhet att skriva under och skicka in ansökan på utbildningsanordnarens uppdrag . Den ansvariga utbildningsanordnaren ska utse en person som
leder det dagliga arbetet i verksamheten.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt utvecklingsledare Lars Stäring 2011-05-18, Ansökan om statligt stöd för att bedriva yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska.
Svensk författningssamling, Lag (2009:128) om yrkeshögskolan.
Svensk författningssamling, Förordning om yrkeshögskolan.
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Ksau § 246 (forts.)
Protokoll från ledningsgruppsmöte för KY-utbildning Tandsköterska 2011-05-16.
Myndigheten för yrkeshögskolan, Anvisningar till ansökan.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Barn- och utbildningsnämnden)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 247

KS 2011/0067

Uthyrning av lokaler i Torsö skola till friskola
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Mariestads kommun ställer sig positiv till att hyra ut Torsö skola till Torsö friskola.
Det noteras att en förutsättning för att Torsö Skärgårdsskola ska kunna godkännas som
huvudman är att kommunen inte har för avsikt att driva skolan i egen regi. Frågeställningen
har vidarebefordrats till barn- och utbildningsnämnden som har att ta ställning till om
kommunen avser att upphöra med sitt huvudmannaskap gällande Torsö skola.
Bakgrund
Torsö Friskola har uppmanats av Skolinspektionen att inkomma med en skrivelse som
styrker att Mariestads kommun är villig att hyra ut del av Torsö skola till lokaler för friskoleverksamhet. Avsikten är att friskolan i ett första skede hyr en del av skolan, primärt för att
bedriva skolverksamhet. I ett andra skede kommer friskolan att hyra hela skolan med syfte
att även bedriva förskoleverksamhet.
Tekniska förvaltningen kommer att bedöma hyresnivån utifrån kommunens befintliga lokalkostnader och friskolans åtagande avseende tillsyn och skötsel.
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna ett principiellt besked
om att Mariestads kommun ställer sig positiva till att hyra ut Torsö skola till Torsö friskola.
Skolinspektionen har kontaktat kommunchefen och meddelat att en förutsättning för att
Torsö Skärgårdsskola ska kunna godkännas som huvudman är att kommunen inte har för
avsikt att driva skolan i egen regi. Kommunchefen har vidarebefordrat frågeställningen till
barn- och utbildningsnämnden som har att ta ställning till om kommunen avser att upphöra med sitt huvudmannaskap gällande Torsö skola.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-05-17, Torsö skola - uthyrning av lokaler till friskola.
Ritning över de lokaler som friskolan vill hyra i första skedet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Barn- och utbildningsnämnden
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Ksau § 248

KS 2011/0168

Intresseförfrågan till Mariestads kommun om köp av del av fastigheten
Ullervad 14:14
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun avstår från att köpa del
av fastigheten Ullervad 14:14.
Rune Skogsberg (c) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Björn Fagerlund (m) justerar denna paragraf.
Bakgrund
Lugnås-Ullervads kyrkliga samfällighet har i sitt fastighetsbestånd en före detta vaktmästarbostad i anslutning till församlingshemmet i Ullervad. Kyrkonämnden har för avsikt att avyttra bostaden och har därför tillskrivit kommunstyrelsen för att efterhöra om Mariestads
kommun är intresserade av fastigheten efter avstyckning. Det aktuella området gränsar till
naturmark i väster och Ullervads äldreboende i norr.
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén ser ingen framtida användning av fastigheten
och föreslår därför att Mariestads kommun avstår från att köpa del av fastigheten Ullervad
14:14.
Underlag för beslut
Skrivelse från kyrkogårds-/fastighetsföreståndare Rolf Colliander, Lugnås-Ullervads Kyrkliga samfällighet 2011-05-12.
Skrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Erik Randén 2011-05-16, Förfrågan
om att köpa del av fastigheten Ullervad 14:14.
Plankarta med planbestämmelser Ullervad 14:14 m.fl.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rolf Colliander, Lugnås-Ullervads Kyrkliga samfällighet
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén
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Ksau § 249

KS 2011/0036

Kompletterad ansökan om projektanslag från Panncentralens Vänner
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan från Panncentralens vänner om
ett bidrag på 100 tkr årligen under tre år till projektet ”Konceptuell samtidskonst”.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-03-16 att beviljar ansökan om 40 tkr för
projektet ”Stad i ljus” under år 2012. Arbetsutskottet beslutade även att kommunstyrelsen
kommer att pröva en eventuell medverkan i projektet ”Konceptuell samtidskonst” i samband med budgetarbetet för år 2012.
Konstföreningen Panncentralens Vänner har inkommit med en förtydligande skrivelse avseende ansökan om bidrag för det konstpedagogiska utvecklingsprojektet. Föreningen
framhåller att de inte är helt övertygade om att kommunstyrelsen har ett konkret underlag
för projektet och översänder därför ett underlag som ska vidhäftas den tidigare ansökan.
Projektet har även ändrat namn från ”Konceptuell samtidskonst” till ”Konstpedagogiskt
utvecklingsprojekt”.
Målsättningen med projektet är att öka förståelsen för konstens betydelse för det goda livet
och människors möjligheter till att utvecklas som sociala individer. Vidare är målet att öka
interaktionen och acceptansen för olikheter.
Projektet vänder sig till barn och ungdomar som är framtidens kulturbärare. I projektet
kommer föreningen att arbeta med konstpedagogik utifrån ett undersökande arbetssätt där
barn involveras i utställningsarbetet och där deras åsikter prioriteras. Avsikten är att utveckla konstpedagogiska metoder i traditionella utställningsrum där syftet är att pröva nya synsätt för hur konstpedagogik kan fungera i en mer traditionell utställningskontext. En övergripande frågeställning för arbetet kommer att vara: ” Hur gestaltar och skapar barn och
hur vill de att konst ska visas?”.
Avsikten är att projektet ska genomföras under åren 2012-2014. Kostnaden för projektet
uppgår till totalt 1 080 tkr/år varav ansökan till Mariestads kommun avser 115 tkr/år under
tre år. Kulturnämnden beslutade 2011-01-25 att ställa sig mycket positiv till projektet och
avsätta 15 tkr/år under tre år till ”Konceptuell samtidskonst” (”Konstpedagogiskt utvecklingsprojekt”). Kulturnämndens beslut gäller under förutsättning att kommunstyrelsen bidrar med resterande medel till projekten.
Underlag för beslut
Skrivelse från konstföreningen Panncentralens Vänner 2011-05-16, Förtydligande till ansökan Projektanslag från Panncentralens Vänner KSAU § 110 KS 2011/0036.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-08

Sida

24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 249 (forts.)
Skrivelse från konstföreningen Panncentralens Vänner 2010-12-30, Ansökan projektanslag.
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2011-01-25 § 10, Panncentralens Vänner ansöker om
projektanslag.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Panncentralens Vänner
Kulturnämnden
Ekonom Jonas Eriksson
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Ksau § 250

Information: Rekrytering av ny chef för barn- och
utbildningsförvaltningen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund
Kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå informerade om den pågående rekryteringsprocessen med att anställa en ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen.
Underlag för beslut
Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ksau § 251

KS 2011/0187

Förslag till fördelning av bidrag ur ”Idrottsmiljonen”
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att följande föreningar ska beviljas bidrag från
den s.k. Idrottsmiljonen:
Björsäters IF
Mariestads MK
Torsö Bygdegårds- och idrottsförening
IF Weimer Lyrestad
Korpen Mariestad
Mariestads Skyttegille
Mariestads Segelklubb
Tidavads IF

125 tkr
100 tkr
65 tkr
57,5 tkr
50 tkr
50 tkr
30 tkr
22,5 tkr

Bakgrund
Sedan år 2000 har idrottsalliansen i Mariestad haft möjlighet att påverka en del av de investeringar som genomförs vid de kommunala idrottsanläggningarna genom den s.k. ”Idrottsmiljonen”. De idrottsföreningar som själva äger sina anläggningar har dock inte haft
möjlighet att söka ekonomiskt stöd för investeringar då ”Idrottsmiljonen” enbart har bestått av investeringsmedel.
Mot bakgrund av detta beslutade kommunfullmäktige år 2011 att tillföra 500 tkr till budgeten för föreningsbidrag i avsikt att göra det möjligt för föreningar som själva äger eller hyr
sin anläggning att söka kommunalt bidrag för investeringar.
Sista ansökningsdag för föreningarna att ta del av dessa investeringsmedel var den 15 april.
Vid detta datum hade ansökningar från 12 föreningar inkommit. Fritidschefen har, tillsammans med Idrottsalliansen tagit fram ett förslag till fördelning av bidragen. I förslaget
föreslås att åtta av de ansökande föreningarna att erhålla bidrag.
Fritidschefen och Idrottsalliansen föreslår att följande föreningar beviljas bidrag år 2011:
Björsäters IF 125 tkr, Mariestads MK 100 tkr, Torsö Bygdegårds- och idrottsförening 65
tkr, IF Weimer Lyrestad 57,5 tkr, Korpen Mariestad 50 tkr, Mariestads Skyttegille 50 tkr,
Mariestads Segelklubb 30 tkr och Tidavads IF 22,5 tkr.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström, Förslag till fördelning av bidrag ur den
så kallade ”Idrottsmiljonen.
Protokoll från sammanträde med Mariestads Idrottsallians 2011-05-19.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-08

Sida

27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 251 (forts.)
Fritidschefens prioriteringsordning vid förslag till utbetalning för sökta bidrag ur ”Idrottsmiljonen”
Inkomna ansökningar om investeringsbidrag ur Idrottsmiljonen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fritidschef Tomas Ekström
Ekonom Jonas Eriksson
Mariestads Idrottsallians
Björsäters IF
Mariestads MK
Torsö Bygdegårds- och idrottsförening
IF Weimer Lyrestad
Korpen Mariestad
Mariestads Skyttegille
Mariestads Segelklubb
Tidavads IF
Mariestads Tennisklubb
Sällskapet Mariestadsboularna
Jula BK
Mariestad BK
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Ksau § 252

KS 2009/0132

Beslut om antagande: Landsbygdsutveckling i strandnära läge – LIS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antar den tematiska fördjupningen till översiktsplanen gällande
Landsbygdsutveckling i strandnära läge – LIS.
Bakgrund
Huvudsyftet med den tematiska fördjupningen till översiktsplanen gällande LIS är att avgränsa strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära läge för att skapa en mer
levande landsbygd.
Under arbetsprocessen har ett flertal informationsmöten genomförts och planen har varit
föremål för samråd och utställning. Efter såväl samråd som utställning har inkomna yttranden sammanställts och kommunstyrelsen har tagit ställning till synpunkterna. Kommunstyrelsen har därefter givit kommunledningskontoret kompletterande och förtydligande inriktningsbesked inför den fortsatta handläggningen. Enligt beslut i arbetsutskottet 2011-0511 förändrades inte områdenas avgränsningar mot bakgrund av de synpunkter som inkom
under utställningstiden.
I förslag till antagandehandling har nio områden pekats ut i som möjliga LIS-områden.
Inom dessa områden kan vissa lättnader vara möjliga avseende strandnära bebyggelse för
att skapa en mer levande landsbygd. Arbetet har skett med utgångspunkt från den nya lagen
om Strandskydd och utvecklingen av landsbygden (prop. 2008/09:119).
Underlag
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Maria Nilsson
2011-05-25, Beslut om antagande: LIS, Landbygdsutveckling i strandnära läge.
Mariestads kommun, ”LIS-områden, tematisk fördjupning till översiktsplanen med samrådsredogörelse och utställningsutlåtande”, juni 2011.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 § 189, Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) - politiskt ställningstagande inför upprättande av antagandehandling”
LIS - Landbygdsutveckling i strandnära läge, sammanfattning
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Planarkitekt Maria Nilsson)
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KS 2011/0160

Förslag till yttrande över Skövde kommuns översiktsplan - ÖP 2025,
samrådshandling
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Skövde kommuns översiktsplan - ÖP 2025,
samrådshandling, enligt planeringschefens förslag.
Bakgrund
Skövde kommun har utarbetat en samrådshandling för kommunens nya översiktsplan, ÖP
2025. Översiktsplanen är ett strategiskt viktigt dokument som visar hur kommunens mark
och vatten bör användas på bästa sätt för att nå en attraktiv och långsiktigt hållbar plats att
bo och leva på. Dokumentet har överlämnats till utvecklingsenheten för beredning.
I förslaget till yttrande över remissen framhåller planeringschefen att förslaget till översiktsplanen på ett bra sätt sammanfattar Skövde kommuns utvecklingsambitioner. Mariestads kommun ser positivt på att Skövde tar övervägda och strategiska steg för att utvecklas
och stärkas som ort i delregionen Skaraborg. Det är bra för såväl Mariestad som för delregionen i sig att Skövde fortsätter att utvecklas och stärkas.
Mariestads kommun har inget att erinra i sak mot förslag till översiktsplan, men med utgångspunkt från de mellankommunala frågorna föreslår planeringschefen att Mariestads
kommun lämnar frågeställningar och reflektioner på dokumentet enligt upprättat förslag.
Underlag
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-05-26, Förslag till yttrande
ÖP 2025, Skövde kommuns översiktsplan, samrådshandling.
ÖP 2025 Skövde kommuns översiktsplan, Samrådshandling 2011.
Se: http://www.skovde.se/Bygga--Bo/Nyheter-Bygga--Bo/OP2025---samradshandling/
Miljökonsekvensbeskrivning ÖP 2025, Skövde kommuns översiktsplan, samråd.
Se: http://www.skovde.se/Bygga--Bo/Nyheter-Bygga--Bo/OP2025---samradshandling/
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Kommunstyrelsen
(Skövde kommun)
(Länsstyrelsen Västra Götaland)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-08

30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 254

KS 2011/0188

Avsiktsförklaring om kartläggning för att utveckla turismnäringen i
Norra Skaraborg
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Mariestads kommun godkänner förslag till Avsiktsförklaring om kartläggning av behov
till utvecklingsinsatser och konkreta aktivitetsförslag hos befintliga turistföretag samt
stimulansåtgärder för att få fler företag i turismnäringen i norra Skaraborg m.m.
2. Mariestads kommuns turistchef Lotta Samuelsson kommer under avtalsperioden att, i
allt väsentligt, frigöras från sina ordinarie arbetsuppgifter för att för kommunernas
räkning leda och samordna projektet. Turistchefens lön och övriga kostnader ska under denna period täckas av de medel som gemensamt anslås för projektet.
3. Mariestads kommun kostnad om 80 tkr finansieras av anslagna medel för turism inom
kommunstyrelsens budget 2011.
Bakgrund
Mariestads, Töreboda, Gullspångs samt Karlsborgs kommun är överens om att samarbeta
för att utveckla turismnäringen i de fyra kommunerna. Samarbetet ska bedrivas genom en
gemensam projektledare som ska tillhandahållas av Mariestads kommun.
Syftet med samarbetet är bl.a. att, tillsammans med Västsvenska Turistrådet, kartlägga behov av utvecklingsinsatser och konkreta aktivitetsförslag hos befintliga turistföretag samt
att utverka förslag till stimulansåtgärder för att få fler företag inom turismnäringen i norra
Skaraborg. Uppdragsspecifikation kommer att upprättas i samband med projektstart.
Samarbetet ska regleras i en avsiktsförklaring som omfattar tidsperioden 2011-08-01 t.o.m.
2011-12-31. Projektstarten kan dock komma att senareläggas beroende på projektledarens
förutsättningar. Om så sker förskjuts även sluttidpunkten med motsvarande tidsrymd.
För arbetets genomförande är de fyra kommunerna överens om att dela på kostnaden för
en heltidstjänst som projektledare för tiden. Lönekostnaden inklusive sociala avgifter och
resor m.m. uppskattas till c:a 320 tkr. Kostnadsfördelning sker med en fjärdedel vardera på
respektive kommun. Uppstår behov av ytterligare kommunal medfinansiering får detta beslutas underhand.
Kartläggningen med förslag till aktiviteter m.m. kommer att redovisas för de fyra kommunerna under januari månad år 2012.
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Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2011-05-28, Avsiktsförklaring om
kartläggning av behov till utvecklingsinsatser och konkreta aktivitetsförslag hos befintliga
turistföretag samt stimulansåtgärder för att få fler företag i turismnäringen i norra Skaraborg m.m.
Förslag till Avsiktsförklaring om samarbete mellan Mariestads, Töreboda, Gullspångs samt
Karlsborgs kommuner för att utveckla turismnäringen i de fyra kommunerna.
Skrivelse från Västsvenska turistrådet 2011-05-16, Destinationsutveckling – Göta kanalområdet väst.
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Kommunstyrelsen
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Turistchef Lotta Samuelsson)
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Aktuell information & rapporter
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Idrottspolitiskt program
Kommunsekreterare Ola Blomberg informerade om pågående arbete med att ta fram ett
nytt idrottspolitiskt program med tydligare politiska prioriteringar. Avsikten är att fritidschefen ska kunna presentera ett förslag till program under september.
Arbetsutskottet ställde sig positiva till fritidschefens initiativ att utarbeta ett förslag till nytt
idrottspolitiskt program
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prissättning vid försäljning i Västra skogen
Mark- och exploateringsingenjör informerade om förutsättningarna för prissättning vid försäljning av tomter i Västra skogen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kurs i krishantering
Ordförande Christer Dalvik (map) informerade om en kurs i krishantering som kommer att
genomföras den 1-2 september 2011 i Uddevalla. Sista anmälningsdag är den 17 juni. Kursen är riktad till krisledningsnämnden samt berörda förtroendevalda i övriga nämnder.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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