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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 293

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Skaraborgs läns folkrörelsearkiv. Protokoll från Skaraborgs läns folkrörelsearkivs årsmöte den 19 april 2012 i Mariestad.
2. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Samråd om förslag till LIS, tematiskt tillägg till
översiktsplan för Gullspångs kommun.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 294

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Pwc. Inbjudan till utbildningen ”Effektiva sammanträden – för ordförande och vice
ordförande i nämnder och styrelser” den 27 och 28 september 2012 i september samt
den 16-17 oktober 2012 i Örebro.
2. Pwc. Inbjudan till utbildningen ”Ekonomirapporter – politikernas beslutsunderlag” den
25 september 2012 i Stockholm.
Inbjudan till utbildningen ”Juridik för assistenter och förtroendevalda i kommuner och
landsting den 18-19 september 2012 i Stockholm.
Inbjudan till utbildningen ”Ekonomirapporter – politikens beslutsunderlag” den 25
september 2012 i Stockholm.
3. Rädda Barnen och Västra Götalandsregionen. Inbjudan till konferensen ”Inflytande –
på riktigt” den 25 november 2012 i Göteborg.
4. Göteborgsregionens lokalförbund. Inbjudan till utbildningen ”Ekonomi för politiker”
den 11 och 18 oktober 2012 i Göteborg.
Arbetsutskottet beslutar att Marianne Kjellquist (S) kan deltaga vid utbildningen ”Ekonomi för politiker” den 11 och 18 oktober 2012 i Göteborg.
5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Inbjudan till konferens om risk- och
sårbarhetsreducerande arbete regionalt och lokalt den 7 november 2012 i Göteborg.
6. Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, Mariestads kommun, Västtrafik,
Länsstyrelsen m.fl. Inbjudan till konferensen ”Hållbar turism i praktiken” 20-21 september 2012 i Lundsbrunn.
Arbetsutskottet beslutar att Christer Dalvik (MAP) ska representera Mariestads kommun vid konferensen.
7. Eko-Mat Centrum. Inbjudan till seminariet ”Alla pratar men inget händer…… Bli delaktig i utvecklingen av rationella, klimateffektiva lösningar för lokala livsmedelstransporter!” den 11 oktober 2012 i Stockholm.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 295

KS 2012/0252

Yttrande över utredning om potentialen för framtida person- och
godstransporter på Karlsborgsbanan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun beslutar att lämna följande yttrande över utredningen om potentialen
för framtida person- och godstransporter på Karlsborgsbanan:
Mariestads kommun anser att det är viktigt att möjligheten för snabba och säkra personoch godstransporter fortsätter att utvecklas inom såväl delregionen Skaraborg som inom
Västra Götalandsregionen i stort. För att nå detta mål fyller de s.k. länsjärnvägarna en viktig
funktion. Det är även viktigt att pröva hur befintlig infrastruktur kan moderniseras för att
fylla de krav på tillgänglighet och funktion som dagens transporter kräver. I detta ingår även
kopplingen mellan olika trafikslag. En fortsatt utveckling av kollektivtrafiken bedöms även
vara av särskild vikt i det fortsatta arbetet med att utveckla och stärka Skövdes arbetsmarknadsregion och dess koppling till Göteborg.
Mariestads kommun konstaterar tyvärr att de direkt berörda kommunerna inte har en
gemensam syn på hur banan ska nyttjas i framtiden. Mot den bakgrunden och då banan bedöms få en ringa påverkan på utvecklingen av resandet för Mariestads kommun avstår Mariestads kommun från att ta ställning till utredningen.
Bakgrund

Trafikverket avser att gå vidare i den processen med att avveckla Karlsborgsbanan. Västra
Götalandsregionen har tagit fram utredningen ”Karlsborgsbanan - Potential för framtida
person- och godstransporter” i syfte att Västra Götalandsregionen, efter samverkan med
berörda kommuner, ska kunna redovisa ett ställningstagande till Trafikverket om synen på
framtiden för Karlsborgsbanan.
Mariestads kommun har fått utredningen för yttrande. Utvecklingsenheten har utarbetat ett
förslag till yttrande.
Underlag för beslut

Skrivelse från Västra Götalandsregionen 2012-07-02, Möjlighet att lämna synpunkter på utredning om potentialen för framtida person- och godstransporter på Karlsborgsbanan. Utredningen finns tillgänglig på www.vgregion.se/karlsborgsbanan
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-08-08, Yttrande över utredning om potentialen för Karlsborgsbanan.
Kolektivtrafikrådet Skaraborg 2012-07-19, Svar på remiss om Karlsborgsbanan.
______________________________________________________

Västra Götalandsregionen
Planeringschef Kristofer Svensson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-08-30

Sida 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 296

KS 2012/0161

Medborgarförslag om nytt område för kolonilotter i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget om att ta fram plats för fler koloniträdgårdar/kolonilotter i Mariestad.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att definiera förslag till placering
av koloniträdgårdarna inför utställning av förslaget till fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort.
Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag utreda och ge förslag på hur koloniträdgårdarna ska anläggs och långsiktigt finansieras.
Bakgrund

Hussein Akaberinejad har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska anlägga ett
område för kolonilotter. Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-28 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget har beretts av kommunledningskontoret/utvecklingsenheten.
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns ett behov att skapa ökade möjligheter
för kommuninvånarna att kunna odla och föreslår att förslag till nya områden för detta ändamål ska föras in i pågående arbete med den Fördjupade översiktsplanen för Mariestads
tätort.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Hussein Akaberinejad 2012-05-09 om att kommunen ska anlägga ett
område för kolonilotter.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-08-10, Medborgarförslag om
fler kolonilotter i Mariestad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Hussein Akaberinejad)
(Planeringschef Kristofer Svensson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 297

KS 2012/0081

Utökade parkeringsmöjligheter vid Vänershofs idrottsområde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avvakta med att genomföra tekniska förvaltningens förslag om utökning av antalet parkeringsplatser vid Vänershofs idrottsområde i
avvaktan på ställningstagande om rivning av Vänershofshallen. Ärendet kommer att aktualiseras snarast.
Bakgrund

Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till utökning av antalet parkeringsplatser vid
Vänershofs idrottsområde i Mariestad.
Förslaget innebär sammanfattat att:
-

Parkeringsplatserna utmed Östra Järnvägsgatan byggs ihop med en utfart och infart
som regleras och avgiftsbeläggs.

-

Parkeringsplatser närmast Vänershofshallen iordningsställs och avgiftsbeläggs.

Förslagen innebär att 50 nya parkeringsplatser skapas. Investeringen är kostnadsberäknad av
tekniska förvaltningen till ca 500 tkr.
Planeringschefen föreslår att frågan om kompletterande investeringsanslag om 500 tkr för
att kompletterande parkeringsytor vid Vänershofs idrottsområde hänskjuts till budgetberedningen för behandling.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-02-27 § 25, Parkering vid Vänershofshallen i
Mariestad.
Tekniska förvaltningen/AIM, ”Parkering Vänershof”, Utredning fällande parkeringslösningar kring Vänershofs idrottsområde, 2011-11-07.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-08-10, Utökade parkeringsmöjligheter vid Vänershofs idrottsområde.
______________________________________________________

Tekniska nämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 298

KS 2012/0253

Samråd om trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst
2012-2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun tillstyrker Kollektivtrafikrådets förslag till trafikförsörjningsprogram
för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Mariestads kommun instämmer i att de områden som presenteras under fokusområden
kommun och region är viktiga för att utveckla och förbättra färdtjänstverksamheten.
Bakgrund

Enligt kollektivtrafiklagen ska, de kommuner som inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till
den regionala kollektivtrafikmyndigheten, upprätta ett trafikförsörjningsprogram för färdtjänsten. I programmet ska kommunerna ange omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst samt grunderna för prissättningen för resor med denna
trafik. Kommunen ska anta programmet efter samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götalandsregionen. Ansvaret för kollektivtrafiken överfördes från kommunerna till VGR i samband
med skatteväxling vid årsskiftet 2011/2012. Kommunerna har dock inte överlåtit ansvaret
för färdtjänsten till VGR. Kommunerna är ekonomiskt ansvariga för färdtjänst och riksfärdtjänst samt ansvariga för den myndighetsutövning som utförs.
Kollektivtrafikrådet Skaraborg har utarbetat ett förslag till trafikförsörjningsprogram för
åren 2012-2015 för de samverkande kommunerna: Essunga, Falköping, Grästorp, Götene,
Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.
I programmet finns, förutom beskrivningen av omfattning och prissättning, även två avsnitt
med fokusområden för kommun respektive region. I dessa avsnitt presenteras områden
som handläggargruppen för särskild kollektivtrafik anser angelägna att fokusera på och utreda närmare under programperioden.
Trafikförsörjningsprogrammet har remitterats till samtliga berörda kommuner och VGR.
De inkomna synpunkterna kommer därefter att beredas i handläggargruppen för kollektivtrafik den 24 september och i kollektivtrafikrådet den 5 oktober. Den 12 oktober skickas
det slutliga förslaget ut för antagande i respektive kommuns fullmäktige.
Underlag för beslut

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2012-2015, inklusive missivbrev.

Justerandes signatur
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Ksau § 298 (forts.)

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2012-08-14, Samråd om trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst
2012-2015.
______________________________________________________

Skövde kommun
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 299

KS 2011/0235

Återtagande av uppdrag till kulturnämnden 2012-08-16 § 273
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ändra beslut 2012-08-16 § 273. Förändringen
består i att arbetsutskottet beslutar att överlämna uppdraget att utreda och konsekvensbeskriva en
flytt av biblioteksverksamheten till Stadshuset enligt kommunfullmäktiges beslut om sparpaketet, det vill
säga en flytt av biblioteksverksamheten utan omfattande ombyggnationer i Stadshuset från kulturnämnden till kommunchefen. Arbetet ska ske i samverkan med samtliga berörda aktörer.
Uppdraget ska återrapporteras under september månad.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-08-16 framfördes önskemål om att kulturchefen
skulle informera om den genomförda konsekvensbeskrivningen av en flytt av biblioteket till
stadshuset vid nästkommande sammanträde.
Kulturchef Maria Henriksson informerar om den genomförda konsekvensbeskrivningen av
en flytt av biblioteket till stadshuset på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kulturnämnden
Kulturchef Maria Henriksson
Lars Bergquist
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur
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Ksau § 300

KS 2012/0261

Samordning av biljettförsäljning till teatern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att samordna biljettförsäljning till evenemang, turistattraktioner m.m. i medborgarkontoret.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-08-16 framfördes önskemål om att informationschefen skulle informera om möjligheten att, genom medborgarkontoret, samordna biljettförsäljningen till teatern.
Informationschef Christina Herthnek informerar om det nya medborgarkontoret samt möjligheten att samordna biljettförsäljningen till teatern på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Informationschef Christina Herthnek

Justerandes signatur
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KS 2012/0239

Handlingsplan för åren 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom e-hälsoområdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplanen för e-hälsoområdet för perioden
2013-2018.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta och finansiera verksamhetsplanen för år 2013.
3. Socialnämnden ska beakta eventuellt ökade kostnader i kommande budgetprocesser.
Bakgrund

Inom ramen för Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har landsting och regioner samarbetat och finansierat gemensam e-Hälsoutveckling sedan år 2007. Center för e-hälsa i
samverkan (CeHis) har på deras uppdrag arbetat med en nationell strategi för en gemensam
e-tjänst inom vård och omsorg.
CeHis har nu presenterat en handlingsplan för åren 2012-2018. SKL har beslutat att rekommendera att samtliga landsting, regioner och kommuner antar handlingsplanen, att
samtliga regioner och landsting antar och finansierar bifogad verksamhetsplan samt att CeHis får uppdrag att, i samarbete med intressenterna, ta fram förslag till nytt avtal mellan
samtliga intressenter och SKL.
Vård och omsorgsförvaltningen samt individ och familjeomsorgsförvaltningen har tagit del
av handlingsplanen och rekommenderar kommunstyrelsen att anta den föreslagna handlingsplanen.
Förvaltningarnas bedömning är att e-tjänster kommer att ha en avgörande betydelse för
framtidens utformning av vård och omsorg och för den enskildes delaktighet. Det är av stor
vikt att en nationell samordning sker på området och CeHis bör ha det samordnande ansvaret. Förvaltningarna vill dock peka på vikten av samordning med de kommunala systemen
och att kommunernas roll i planeringen bör stärkas. Idag finansieras CeHis genom landsting
och regioner men en utveckling och implementering av e-tjänsterna kan komma att medföra
avsevärda omställningskostnader för kommunerna.
Underlag för beslut

Center för e-hälsa i samverkan, Handlingsplan 2013-2018, Landstings, regioners och kommuners samarbete inom e-hälsoområdet, inklusive missivbrev
Center för e-hälsa i samverkan, Verksamhetsplan 2013, För gemensam utveckling av eHälsa
inom ramen för CeHis.
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Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg, individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson samt medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson 2012-0808, Remissvar – Rekommendationer för kommuner att anta handlingsplan för eHälsoområdet 2013-2018.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Vård- och omsorgsförvaltningen)
(Individ- och familjeomsorgsförvaltningen)

Justerandes signatur
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KS 2012/0137

Medborgarförslag om att sänka torgavgifterna
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund

Urban Jernberg i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att torgavgifterna ska sänkas för att förbättra förutsättningarna för ett levande torg. Kommunfullmäktige beslutade
2012-04-23 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Tekniska
förvaltningen genom trafiksamordnaren har berett motionen.
Tekniska förvaltningen genomförde år 2011 en jämförelse av torgavgifterna mellan ett antal
kommuner i närområdet. Jämförelsen visade att avgifterna i Mariestads kommun inte avvek
nämnvärt från genomsnittet för de andra kommunerna.
Efter det att jämförelsen genomfördes har ett flertal kommuner i Skaraborg höjt avgifterna
för torghandel. Tekniska förvaltningen föreslår därför en översyn av taxan för torghandeln i
Mariestad.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 om åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i
Mariestads kommun, det s.k. sparpaketet. En av de åtgärder som ingår i sparpaketet är att
öka kommunens intäkter genom höjd avgift för bl.a., torgplatser.
Underlag för beslut

Medborgarförslag av Urban Jernberg om att torgavgifterna ska sänkas för att förbättra förutsättningarna för ett levande torg 2012-04-17.
Skrivelse upprättad av trafiksamordnare Eva Berdenius 2012-07-21, Taxor för torghandeln i
Mariestad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Urban Jernberg)
(Tekniska förvaltningen; Eva Berdenius)

Justerandes signatur
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KS 2012/0251

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till genomförande av
EU-kommissionens beslut om utbyte av information och rapportering
av luftkvalitetsdata
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun har inga synpunkter har på Naturvårdsverkets förslag till genomförande av EU kommissionens beslut om utbyte av information och rapportering av luftkvalitetsdata.
Bakgrund

Naturvårdsverket har upprättat ett förslag till genomförande av EU kommissionens beslut
om utbyte av information och rapportering av luftkvalitetsdata. Mariestads kommun har
beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. Miljö- och byggnadsförvaltningen har lämnat
ett förslag till yttrande.
Naturvårdsverkets förslag avser luftkvalitetsförordningen och förändringarna berör statens
rapportering av data till EU-kommisionen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen framhåller att den kontroll av luftkvaliteten som sker i
Mariestad samordnas av luftvårdsförbundet Luft i Väst, i vilket kommunen är medlem.
Luftvårdsförbundet sköter även den rapportering av data som följer av Luftkvalitetförordningen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har därmed inga särskilda synpunkter på Naturvårdsverkets förslag.
Underlag för beslut

Naturvårdsverket 2012-05-02, Genomförande av genomförandebeslut 2011/850/EU, underlag till Miljödepartementet, inklusive missivbrev.
Skrivelse upprättad av miljöinspektör Håkan Magnusson 2012-08-13, Remissyttrande, Naturvårdsverkets förslag till genomförande av EU-kommissionens beslut om utbyte av information och rapportering av luftkvalitetsdata.
______________________________________________________

Miljödepartementet
Miljöinspektör Håkan Magnusson

Justerandes signatur
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KS 2012/0217

Förslag till överenskommelse med Mariestads Vattenskidklubb
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska överta Vattenskidklubbens
lån om ca 585 tkr som nyttjats för att iordningställa det aktuella markområdet. Kommunen arrenderar därefter ut markområdet till vattenskidklubben.
2. Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att teckna arrendeavtal med vattenskidklubben i enlighet med ovanstående beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
2:e vice ordförande Marianne Kjellquist träder in som ordförande.
Per Rosengren (V) träder in som justerare.
Bakgrund

Mariestads Vattenskidklubb ansökte om kommunal borgen och driftbidrag. Klubben ansökte
om borgen för ett lån om 150 tkr för att delfinansiera den båt som beställts efter klartecken
från barn- och utbildningsförvaltningen/Vadsbogymnasiet. Ansökan om driftbidrag avsåg
35 tkr under fem år, motsvarande kostnaden för det lån som klubben tvingats ta för att klara
finansieringen av båten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-06-21 att:
-

avslå ansökan om kommunal borgen från Mariestads Vattenskidklubb.

-

avslå ansökan om verksamhetsbidrag för år 2012 från Mariestads Vattenskidklubb. Arbetsutskottet uppmanade dock klubben att ansöka om anläggningsbidrag för år 2013.

Arbetsutskottet gav även kommunchefen i uppdrag att kontakta Mariestads Vattenskidklubb
för att diskutera alternativa lösningar på klubbens ekonomiska problem.
Kommunchefen, i samverkan med representanter för vattenskidklubben, utarbetade ett förslag till överenskommelse som redovisades på arbetsutskottets sammanträde 2012-08-16.
Arbetsutskottet beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram två alternativa förslag
till lösningar/överenskommelser med Mariestads Vattenskidklubb avseende vattenskidanläggningen. Förslagen skulle presenteras på arbetsutskottets nästkommande sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Mariestads Vattenskidklubb)
(Ekonomichef Maria Vaziri, Ekonom Jonas Eriksson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-08-30

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 305

KS 2011/0235

Konsekvensbeskrivningar av besparingar i åtgärdspaketet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget yttrande.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-03-01 framfördes önskemål om att kommunchefen
alternativt projektledare Lars Bergqvist ska informera om ”åtgärdspaketet för en långsiktigt
stark ekonomi i Mariestads kommun” vid arbetsutskottets samtliga sammanträden.
Projektledaren för sparpaketet hat upprättat en sammanställning av besparingsåtgärder som
bör konsekvensbeskrivas inför ett genomförande. Förslaget redovisades muntligt på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Projektledare Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-08-30

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 306

KS 2012/0258

Ansökan om bidrag för att genomföra kultur- och skördefest
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla ansökan från Mariestad Handel om
en förlustgaranti på maximalt 50 tkr.
2. Eventuell utbetalning av förlustgarantin ska täckas med medel från kommunstyrelsens
medel till förfogande.
Bakgrund

Kavat Eventbyrå AB har inkommit med en ansökan om att Mariestads kommun ska vara
med och medfinansiera Kultur & Skördefesten i Mariestad. Följande föreningar/ verksamheter står bakom ansökan: Allékonstföreningen, Svenska Kyrkan, Panncentralen, Mariestad
Handel, Vadsbogymnasiet, Biosfärområdet, Företagarna i Mariestad, Trädgårdsföreningen
samt Fotoklubben. I skrivelsen framgår inte vilket belopp ansökan avser för kommunen
medfinansiering.
Mariestads Kultur & Skördefest är ett evenemang som genomförs årligen sista helgen i september. Det finns dock en uppfattning om att det saknas ett helhetsgrepp om evenemanget.
Exempel på detta är att ett flertal aktiviteter som riktats mot samma målgrupp har krockat
med varandra samt att många deltagare har tryckt upp egna broschyrer. Evenemanget har
därför uppfattats som otydligt och spretigt. Mot bakgrund av ovanstående har Mariestad
Handel kontaktat Kavat Eventbyrå AB för att agera processledare samt att leda och marknadsföra evenemanget.
Avsikten är att kommunens medfinansiering ska stärka marknadsföringen, skapa bra aktiviteter, lokal musikunderhållning samt dekorera centrum där samtliga skördefestaktiviteter
kommer att genomföras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2012-08-16. Ansökan avsåg då en
kommunal medfinansiering om 100 tkr. Men då en ny ansökan inkommit beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Underlag för beslut

Ansökan från Kavat Eventbyrå AB om medfinansiering av Kultur & Skördefesten i Mariestad,
inklusive programskiss för Kultur & Skördefesten i Mariestad 2012. (diariefört 2012-08-09)
Ansökan från Kavat Eventbyrå AB om medfinansiering av Kultur & Skördefesten i Mariestad,
inklusive budgetredovisning. (diariefört 2012-08-20).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-08-30

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 306 (forts.)

Ansökan från Mariestad Handel 2012-08-24, Ansökan om ekonomiskt stöd för genomförande
av Kultur- och skördefest.
______________________________________________________

Näringslivsutvecklare Mats Widhage
Ekonom Jonas Eriksson
Kavat Eventbyrå AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-08-30

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 307

Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tolkförmedling Väst

Per Rosengren (V) informerade om att Tolkförmedling Väst har nästa sammanträde den 5
september.
Rosengren informerade om förutsättningarna för kommunens administrativa stöd till tolkförmedlingen.
Rosengren informerade även om det överklagande som föreligger mot bildandet av Tolkförmedlingen.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-08-30

Anslagsdatum

2012-09-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-10-01

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

