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Sida 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 174

Beslut om närvarorätt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunsekreterare Ewa Sallova har rätt att
närvara vid dagens sammanträde.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 175

KS 2013/0125

Förutsättningar för införande av matavfallssortering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till fortsatt samarbete med Lidköpings
och Götene kommun.
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att lösa
matavfallsinsamlingen och en eventuell insamling av återvinningsmaterial i samarbete med
Lidköpings och Götene kommun.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2012-11-01 avfallsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna
för införandet av matavfallssortering för hushållen. Utredningen ska bl.a. innefatta val av
insamlingsmetod som kan hantera insamling av matavfall och återvinningsmaterial vid hushållens och verksamheternas fastigheter. I utredningen ska hänsyn tas till den nationella avfallsutredningens resultat. Utredningen ska ske i samverkan med miljö- och byggnadsförvaltningen.
Avfallsavdelningarna i Lidköpings, och Götene kommun har likartade uppdrag från sina
kommunledningar och kommunerna ligger i stort sett i fas med varandra i detta arbete. Under mars månad har avfallscheferna träffats för att diskutera frågan/uppdragen. Förutsättningarna att lösa matavfallsinsamling och en eventuell insamling av återvinningsmaterial på
ett gemensamt sätt är goda. Det finns ett behov av att informera kommunledningen och att
ha en diskussion kring fortsättningen av ett eventuellt samarbete kring avfallsfrågor. Miljöoch byggnadsförvaltningen i MTG ser positivt på dessa initiativ.
Avfallschef Annika Kjellkvist informerar om utredningen avseende förutsättningarna för
införandet av matavfallssortering på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist 2013-03-18, Information.
______________________________________________________

Expedieras till:
Avfallschef Annika Kjellkvist
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 176

KS 2013/0092

Redovisning av åtgärder för att nå målen i Renhållningsordningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund

Enligt kapitel 5 i Renhållningsordningen ska avfallsavdelningen årligen redovisa en sammanställning över de åtgärder som genomförts under föregående år för att nå renhållningsordningens mål.
En revidering av målen och renhållningsföreskrifterna fram till år 2016 påbörjas enligt renhållningsordningen under hösten 2013.
Avfallschef Annika Kjellkvist informerar om sammanställningen över de åtgärder som genomförts under föregående år för att nå renhållningsordningens mål på arbetsutskottets
sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist 2013-03-11, Information.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Avfallschef Annika Kjellkvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 177

KS 2010/0146

Motion om grill- och mötesplats på Tidanpiren
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet noterar informationen om kostnadsberäkningen för att tillskapa en grillplats
på Tidanpiren.
Bakgrund

Mariestadspartiet genom Christer Dalvik (MAP) föreslår i en motion från 2010-05-31 att ett
antal grillplatser ska tillskapas på västra piren i Mariestads hamn, den s.k. Tidanpiren.
De föreslagna grillplatserna ska göra området mer attraktivt för såväl mariestadsbor som
turister. I motionen föreslås Mariestads kommun bebygga området alternativt att kostnaderna kan täckas genom sponsring från företag.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-11-09 redovisade utvecklingsenheten ett förslag till
utformning av grill- och mötesplats på Tidanpiren. Arbetsutskottet ställde sig positiv till det
utarbetade förslaget och beslutade om att ge utvecklingsenheten i uppdrag att kostnadsberäkna åtgärderna i förslaget samt att lämna förslag till skötsel av grill- och mötesplats på Tidanpiren.
Utvecklingsenheten har sammanställt en kostnadsberäkning för att tillskapa en grillplats på
Tidanpiren. Exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Adam Johansson informerar
om kostnadsberäkningen på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Adam Johansson
2013-03-21, Information om grill- och mötesplats på Tidanpiren.
Motion av Christer Dalvik (MAP) 2010-05-31 om att ett antal grillplatser ska tillskapas på
västra piren i Mariestads hamn, den s.k. Tidanpiren.
Illustrationsförslag, Grill- och mötesplats på Tidanpiren.
Kostnadsberäkning, Grill- och mötesplats på Tidanpiren.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Exploateringschef Erik Randén)
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Christer Dalvik)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 178

KS 2013/0110

Information: Strukturbild Skaraborg
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att genomföra en förstudie som ska redovisa
förutsättningarna för att skapa en så kallad Strukturbild för Skaraborg. Kostanden för förstudien uppgår till 250 tkr (finansierat av tillväxtmedel) och arbetet kommer ske i samarbete
med Chalmers Tekniska Högskola m.fl.
Mariestads kommun kommer att engageras genom styrelserepresentationen i förbundet
(kommunstyrelsens ordförande samt kommunstyrelsens 2:e vice ordförande), kommunchefsgruppen (kommunchef), arbetsgrupp (planeringschef), workshop och informationsinlämning (planarkitekter och motsvarande).
Planeringschef Kristofer Svensson informerar om förstudien samt arbetet med ”Strukturbild för Skaraborg” på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-03-26, Information: Strukturbild Skaraborg.
För exempel, se även strukturbild på Skåne på följande adress:
http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Strukturbild/from_2012/rapporter_temapm/
Forslag_till_strategier_for_den_flerkarniga_miljonstaden_skane.pdf
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 179

KS 2013/0087

Yttrande över samrådshandling – Kinnekulle:
Tematisk fördjupning av översiktsplanen i Götene kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun beslutar att lämna följande yttrande över samrådshandlingen Kinnekulle: Tematisk fördjupning av översiktsplanen i Götene kommun:
Kinnekullebanan
Det är positivt att se Götene kommuns tydlighet vad gäller Kinnekullebanans framtida utveckling. Mariestads kommun delar uppfattningen att åtgärder som elektrifiering, införande
av ett modernt trafiksystem, upprustning och förstärkning av banvall och spåranläggning
tillsammans med en förbättrad säkerhet är nödvändiga åtgärder för att fortsätta den positiva
resande utvecklingen på Kinnekullebanan. Tanken om särskilda ”turisttåg” är intressant.
Vår bedömning är att det över tid kan vara svårt att kombinera den långsamtgående turisttrafiken (och kanske även skolresor) med den snabbare pendlings- och studietrafiken till
olika regioncentra.
Kinnekullebanan är mycket viktig för att fortsätta arbetet med att integrera LidköpingGötenes och Skövdes lokala arbetsmarknadsregioner i syfte att nå en gemensam arbetsmarknadsregion i Skaraborg.
Mariestads kommun hade gärna sett att den tematiska fördjupningen även innefattade en utredning av förutsättningarna för en direktförbindelse mellan Lugnås och Källby via Götene
tätort
Båttrafik
Det är positivt med en fortsatt utveckling för fartygstransporter på Vänern. Passagerarbåtstrafik och förbättrade förutsättningar för fritidisbåtstrafiken är viktiga ingredienser i arbetet
med att utveckla besöksnäringen i och vid Vänern.
Boende
Mariestads kommun ser generellt positivt på en fortsatt utveckling av permanentboende på
landbygden inom biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
Natur – kultur – landskap
Mariestads kommuns bedömning är att Götene kommun värnat om de grundläggande natur-, kultur- och landskapsvärdena på ett tillfredsställande sätt.
Friluftsliv, turism och besöksnäring
Mariestads kommun delar bedömningen att Kinnekulle har en mycket god potential för att
utveckla turism och besöksnäring. Tillsammans har de tre kommunerna Götene, Lidköping
och Mariestad ett pågående projekt för att utveckla dessa förutsättningar. Det är positivt att
Götene kommun har ambitionen att stimulera detta genom att arbeta för att förlänga säsongen och skapa flerdygnsupplevelser för besökare.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 179 (forts.)
______________________________________________________

Ett samlande besökscentrum på Kinnekulle skulle sannolikt öka tydligheten och läsbarheten
av området för besökaren. Det ska bli intressant att följa arbetet med att erbjuda nya kommunikationsmöjligheter för besökare som inte har egen bil.
LIS-områden
Mariestads kommun har inget att erinra mot föreslagna områden för Landsbygdsutveckling
i strandnära läge.
Bakgrund

Götene kommun har översänt samrådsförslaget av ”Kinnekulle: Tematisk fördjupning av
översiktsplan” till Mariestads kommun för yttrande. Mariestads kommuns yttrande uppehåller sig till frågor av mellankommunal karaktär.
Mariestads kommun har tillsammans med Götene kommun och Lidköpings kommun inlett
ett fördjupat samarbete med avstamp i det ”gemensamma” biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. De tre kommunerna delar detta geografiska område och ska så väl enskilt som tillsammans driva arbetet för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Platåberget
Kinnekulle är kanske den plats som tydligast förenar de tre kommunernas gemensamma
intressen och Mariestads kommun betraktar utvecklingen på och vid berget som väsentlig
för Mariestads kommuns egen utveckling inom bl.a. de tematiska områdena näringslivs- och
besöksnäringsutveckling, infrastruktur, miljömålsarbete m.m.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) samt Nils Farken (MP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut
vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslutet

Götene kommun, samrådshandling, Kinnekulle – Tematisk fördjupning av översiktsplanen,
februari 2013.
Underlaget finns tillgängligt hos administrative chefen.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-03-25, Yttrande – Kinnekulle: Tematisk fördjupning av översiktsplanen, samrådshandling.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
( Götene kommun)
(Länsstyrelsen Västra Götalands län)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 180

KS 2013/0051

Yttrande över Västra Götaland 2020, Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun beslutar att lämna följande yttrande över Västra Götaland 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020
1. Mariestad kommun är positiv till att Västra Götalandsregionen tagit fram förslag till
tillväxtstrategi. Strategin måste dock förtydligas och sammanfattas för att den ska bli
lättare att både ta till sig och att kommunicera.
2. Med utgångspunkt från att Västra Götaland 2020 ska vara ett politiskt dokument så anser vi att nuvarande skrivning är alltför detaljerad vad gäller formerna för genomförandet. Strategin ska naturligtvis vara fokuserad och tydlig med vad som ska åstadkommas,
men lämna öppet för ett genomförande som är nyskapande. Därför menar vi att större
delen av den text som beskriver de 33 prioriterade frågorna kan strykas ur dokumentet.
De texterna kan istället utgöra underlag till de kommande genomförandeplanerna.
3. Det framgår tydligt att det kommande utvecklingsarbetet ska fokuseras kring att förbättra tillgången till arbete, utbildning och kultur. Vad vi däremot saknar är ett tydligare
geografiskt utvecklingsfokus. Hur får vi hela Västra Götaland att leva, och hur ska de
delar av länet där tillväxten är svagare hanteras? Det är viktigt att i genomförandeplaner
och kommande budgetarbete säkerställa att hänsyn tas till hela länet och de olika förutsättningar som råder i de olika länsdelarna.
4. Strategin skulle vinna på att mer uttalat lyfta fram den sociala dimensionen med välfärd
och hälsa som förutsättning tillväxt. Likaså kan mer fokus riktas till allvarliga problem
som arbetslösheten medför, inte minst bland våra unga.
5. Från Mariestad kommun vill vi avslutningsvis lyfta fram transportinfrastrukturens avgörande betydelse för tillväxt. I det sammanhanget kan vi inte nog understryka vikten
av en snar utbyggnad av E20, ambitiösa satsningar på Västra stambanan och att Kinnekullebanan moderniseras. I detta ingår även att tillgången till IT är jämnt fördelad över
regionens yta.
Bakgrund

Västra Götalandsregionen har givit kommunalförbunden och kommunerna i Västra Götaland möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ”Västra Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020”. Förslaget är framtaget i samverkan av
regionen och de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.
Svar på remissen samordnas genom de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland. Kommunalförbundet har tagit fram ett förslag till yttrande på vilket ovanstående förslag till synpunkter i stort grundar sig på.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 180 (forts.)
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Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-03-25, Yttrande – Västra
Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
Skrivelse upprättad av Kristina Anderback, Näringslivsstrateg på Skaraborgs kommunalförbund, Utkast till remissvar gällande ”Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014 – 2020”
Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2013-01-25 § 14, Strategi för tillväxt
och utveckling i Västra Götaland 2014-2020, tidplan för remissförfarande.
Västra Götalandsregionen, remiss, ”Västra Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014 – 2020.
______________________________________________________

Expedieras till:
Skaraborgs kommunalförbund
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 181

KS 2013/0111

Aktivitetsplan utifrån KPMG:s iakttagelser i samband med
internkontrollarbetet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslaget till aktivitetsplan 2013. Planen ska vara en bilaga till internkontrollplanen för 2013. Ekonomichefen är ansvarig för aktivitetsplanen.
Aktivitetsplanen ska följas upp vid tre tillfällen under år 2013.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger ekonomichefen att genomföra de redaktionella förändringar i dokumentet som diskuterades på sammanträdet.
Bakgrund

Kommunledningskontoret har tagit fram en aktivitetsplan utifrån KPMG:s iakttagelser vid
den utförda ekonomiska analysen av gymnasiets yrkesprogram och Arbetsmarknadsenheten. Syftet är att stärka kommunens arbete med intern kontroll genom att införa nya rutiner
och riktlinjer. Målet är att styra mot effektivitet samt att skapa trygghet genom att ha ordning och reda.
Ekonomichefen kommer att återrapportera arbetet med aktivitetsplanen till kommunstyrelsen, förslagsvis i juni och november månad.
Förslaget till aktivitetsplan redovisas av ekonomichef Maria Vaziri på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2013-03-25, Aktivitetsplan utifrån
KPMG:s iakttagelser i samband med internkontrollarbetet.
Förslag till Tid- och aktivitetsplan utifrån KPMG:s iakttagelser i samband med intern kontroll.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 182

Information: Ramavtal för köp av varor och tjänster
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-03-13 kommunchefen i uppdrag att:
-

Teckna ramavtal för samtliga varor och tjänster som brukas och konsumeras i kommunens verksamheter. (Uppdraget ska återrapporteras vid arbetsutskottets sammanträde
2013-04-25.)

-

Utarbeta ett beslutsunderlag avseende att personer som handlar varor och tjänster utanför ramavtal ska vara personligt ersättningsskyldiga.

-

Kartlägga vilka varor och tjänster som mest frekvent handlas utanför ramavtal.

Redovisningschef Lars Bergqvist, e-handelsansvariga Malin Kvarnrud samt upphandlarna
Camilla Sundler och Irina Kitaeva informerar om förutsättningarna för kommunchefens
uppdrag.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 183

KS 2013/0125

Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för energi- och klimatrådgivningen år
2012
Bakgrund

Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det kommande
årets verksamhet. Från och med verksamhetsåret 2009 kräver energimyndigheten att kommunerna formellt ska godkänna verksamhetsplanerna.
Efter avslutat verksamhetsår sammanställs en verksamhetsberättelse. Detta är dock inget
krav från energimyndigheten. Syftet med verksamhetsberättelsen är att kommunens förtroendevalda ska få möjlighet att följa upp verksamhetens resultat.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol 2013-03-19, Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2012.
Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2012.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol)

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 184

KS 2013/0098

Förslag på ändring av taxa för offentlig kontroll av livsmedel
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 16 taxa för offentlig kontroll av livsmedel i enlighet med i miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Beslutet gäller under förutsättning att Töreboda kommun och Gullspångs kommun fattar
ett likalydande beslut.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har konstaterat att det finns ett fel i gällande taxa för offentlig
kontroll av livsmedel. I § 16 sägs det i taxan att:
16 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten påbörjats och att avgiften därefter
ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Det som är felaktigt är att debiteringen av årsavgifterna för registreringspliktiga verksamheter ska ske året efter att verksamheten påbörjats. Detta strider mot 9 § i förordningen om
avgifter för offentlig kontroll. Den stipulerar att:
9 § Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten
påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 13 § ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga
avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har därför föreslagit att § 16 i taxa för offentlig kontroll
av livsmedel ändras till följande lydelse:
16 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska
betalas från och med det kalenderår som verksamheten påbörjats och att avgiften därefter ska betalas med
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 13 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att
verksamheten påbörjats.
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner beslutar att ändra § 16 taxa för
offentlig kontroll av livsmedel i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 184 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 41, Förslag på ändring av
taxa för Mariestad, Töreboda, Gullspångs kommuns offentliga kontroll av livsmedel.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 185

KS 2013/0099

Revidering av taxa enligt strålskyddslagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att:
-

Miljö- och byggnadsnämnden ska motivera den kraftiga höjningen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tydligare ska motivera taxekonstruktionen.

-

Underlaget ska kompletteras med nu gällande taxa.

Bakgrund

Kommunfullmäktige Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog i oktober
2008 en taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Ändringen av taxan i det nu liggande förslaget har gjorts med avseende på en anpassning av den faktiska timkostnaden som miljö- och
byggnadsnämnden numera har för tillsynen .
Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1100 timmar per år
och att den tiden är debiterbar. Detta är alltför högt räknat, men får ses som ett långsiktigt
mål. I tidigare taxa har kalkylen legat på 1 000 timmar per handläggare. Erfarenheter från
andra kommuner har pekat på att debiterbar tid ligger runt 800 timmar per handläggare och
år. I övrigt är texten ändrad rent redaktionellt samt med en möjlighet till indexuppräkning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 40, Förslag på taxa enligt
strålskyddslagen.
Taxa enligt strålskyddslagen (förslag)
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 186

KS 2013/100

Taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att:
-

Miljö- och byggnadsnämnden ska motivera den kraftiga höjningen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tydligare ska motivera taxekonstruktionen.

-

Underlaget ska kompletteras med nu gällande taxa.

Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har saknat en taxa för kontroll av hantering av animaliska biprodukter. Kommunerna har följande kontrollansvar:
1. Nedgrävning av animaliska biprodukter.
2. Utlämnande och transport av matavfall.
3. Kompostering av matavfall när detta inte görs i en av Jordbruksverket godkänd komposteringsanläggning.
4. Förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen.
5. Förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen.
6. Användning av organiska gödslingsmedel och hantering av naturgödsel i primärproduktionen.
Ansvaret när det gäller hantering och utlämnande av animaliska biprodukter vid verksamheter som hanterar livsmedel ligger på den myndighet som ansvarar för livsmedelskontrollen
vid anläggningen. Det är antingen kommunen eller Livsmedelverket.
Den föreslagna taxan baseras på en anpassning av den faktiska timkostnaden som miljöoch byggnadsnämnden numera har. Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1100 timmar per år och att den tiden är debiterbar. Detta är alltför högt
räknat, men får ses som ett långsiktigt mål.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 39, Förslag på taxa för
offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter.
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter (förslag).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 186 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 187

KS 2013/0101

Revidering av taxa enligt tobakslagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att:
-

Miljö- och byggnadsnämnden ska motivera den kraftiga höjningen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tydligare ska motivera taxekonstruktionen.

-

Underlaget ska kompletteras med nu gällande taxa.

Bakgrund

Kommunfullmäktige Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog under år 2006
en taxa för tillsyns enligt tobakslagen.
Den föreslagna ändringen av taxan baseras på en anpassning av den faktiska timkostnaden
som Miljö- och byggnadsnämnden numera har. Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1100 timmar per år och att den tiden är debiterbar. Detta är
alltför högt räknat, men får ses som ett långsiktigt mål. I tidigare taxa har kalkylen legat på
1000 timmar per handläggare. Erfarenheter från andra kommuner har pekat på att debiterbar tid ligger runt 800 timmar per handläggare och år. I övrigt är texten ändrad rent redaktionellt samt med en möjlighet till indexuppräkning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 38, Förslag på taxa enligt
tobakslagen.
Taxa enligt tobakslagen (förslag)
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 188

KS 2013/0102

Revidering av taxa enligt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att:
-

Miljö- och byggnadsnämnden ska motivera den kraftiga höjningen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tydligare ska motivera taxekonstruktionen.

-

Underlaget ska kompletteras med nu gällande taxa.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog under år
2010 en taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Den föreslagna ändringen av taxan baseras på en anpassning av den faktiska timkostnaden
som miljö- och byggnadsnämnden numera har. Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1100 timmar per år och att den tiden är debiterbar. Detta är
alltför högt räknat, men får ses som ett långsiktigtmål. I tidigare taxa har kalkylen legat på
1000 timmar per handläggare. Erfarenheter från andra kommuner har pekat på att debiterbar tid ligger runt 800 timmar per handläggare och år. I övrigt är texten ändrad rent redaktionellt samt med en möjlighet till indexuppräkning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 37, Förslag på taxa enligt
lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel (förslag)
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 189

KS 2013/0103

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att:
-

Miljö- och byggnadsnämnden ska motivera den kraftiga höjningen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tydligare ska motivera taxekonstruktionen.

-

Underlaget ska kompletteras med nu gällande taxa.

Bakgrund

Gällande miljöbalkstaxa har tillämpats sedan 2008. Taxan måste ändras av flera olika orsaker:
-

Bilaga 2 till nuvarande taxa bygger på bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. Bilagan har ändrats sedan taxan antogs och måste följaktligen ändras.

-

Vid tillämpningen av den nuvarande taxan har uppmärksammats en hel del problem
som bör kunna motverkas genom vissa ändringar. Detta gäller inte minst i bilaga 1 där
avgifterna för enskilda avlopp nu ändrats. Detsamma gäller för handläggning av dispensärenden för avfallshantering.

-

Timkostnaden i den nuvarande taxan är inte längre i paritet med de kostnader som miljö- och byggnadsnämnden har. Ambitionen nu är att timtaxan ska vara bättre anpassad
till de faktiska kostnader nämnden har för sin personal Dock har timnivån byggts på en
vision om att det går att debitera 1 100 timmar per person och år. Detta är idag inte
möjligt. Sannolikt ligger nivån idag på c:a 800 timmar per år.

Taxan bygger på ett normalförslag framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Dock avviker taxeförslaget från detta nya normalförslag när det gäller följande delar:
-

Det bygger inte på en riskklassificering (jämför med livsmedelstaxan).

-

Förslaget har kvar besöksavgifter vilket inte SKL:s förslag bygger på. SKL talar om årsavgifter mer generellt.

-

De flesta anmälningspliktiga verksamheter har en besöks- eller prövningsavgift motsvarande 6 timmars handläggning vilket är betydligt mindre än vad normalförslaget föreslår.

-

De tillståndspliktiga verksamheterna (B-anläggningar) har fått en årsavgift i linje med
lägsta nivån i normalförslaget. Undantaget är dock inom lantbruket där det är besöksavgifter motsvarande 8 timmars handläggningstid.

Därför går det inte att jämföra avgiftsnivån mellan kommunerna genom att bara titta på
timkostnaden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 189 (forts.)
______________________________________________________

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en ändrad taxa för prövning och tillsyn i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 36, Förslag på ändrad
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förslag på Taxa för Prövning och Tillsyn inom Miljöbalkens område, Mariestad Töreboda
Gullspång.
Taxebilaga 1: Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn.
Taxebilaga 2: Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 190

KS 2013/0091

Representant för oppositionen i miljö- och byggnadsnämndens
presidium
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott framhåller att det är oppositionens representanter i miljöoch byggnadsnämnden från respektive kommun som får utse en representant till nämndens
presidium.
Bakgrund

Vid överläggningar med MTG-styrgrupp 2013-02-28 framkom att oppositionspartierna
i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner inte utsett någon representant i miljöoch byggnadsnämndens presidium.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att uppmana oppositionspartierna i de
tre samverkade kommunerna att föreslå en representant i miljö- och byggnadsnämndens
presidium.
Det formella beslutet att medge att oppositionens representant får medverka i presidiet fattas av ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 45, Om representant för
oppositionen i Miljö- och byggnadsnämndens presidium.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 191

KS 2013/0112

Ny lagstiftning som ger möjlighet att ta ut en förseningsavgift
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett beslutsunderlag som tydliggör under vilka förutsättningar som Mariestads kommun ska nyttja möjligheten att ta ut förseningsavgift av gäldenärer.
Uppdraget ska redovisas för arbetsutskottet 2013-04-25
Bakgrund:

Den 16 mars 2013 infördes en ny lag med möjlighet att ta ut en förseningsavgift/ förseningsersättning om 450 kr av gäldenären vid försenad betalning. Beloppet är en maxavgift
och gäller mot näringsidkare och myndigheter där köpet avser varor eller tjänster. Förseningsavgiften utgår direkt vid förfallodatum och någon åtgärd krävs inte.
Regeringen har fastslagit rätten till ersättningen och förändringen bygger på ett EU-direktiv.
Regeringens proposition 2012/13:36.
Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om den nya lagstiftningen på arbetsutskottets
sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2013-03-26, Lagstadgad förseningsavgift.
______________________________________________________

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 192

KS 2011/0124

Gestaltning av Stockholmsvägen, etapp 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2012-12-11 att föreslå kommunfullmäktige besluta om gestaltning av Stockholmsvägen, Etapp 1 enligt gestaltningsprogrammet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-01-17 att ge kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för exploatering av fastigheterna längs Stockholmsvägen. Det konstaterades att utfarterna från fastigheterna längs Stockholmsvägen inte påverkas av ombyggnaden.
Då det inte föreligger några praktiska hinder för gestaltningen av Stockholmsvägen aktualiserar tekniska förvaltningen ärendet med en begäran, enligt tekniska nämndens beslut, att
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta ytterligare 4 500 tkr (totalt 6 000 tkr) för gestaltning av Stockholmsvägen, etapp 1. Projektet kommer att kosta 6 000 tkr varav 1 500 tkr
ombudgeterats från 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-03-28 att återremittera ärendet för en
komplettering av underlaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-03-11, Gestaltning av Stockholmsvägen, Etapp 1.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-17 § 21, Gestaltning av
Stockholmsvägen, etapp 1.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-12-11 § 212, Gestaltning Stockholmsvägen i
Mariestad, etapp 1.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
( Ekonom Jonas Eriksson)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 193

KS 2013/0139

Information: Marknadsföring i samband med SpeedArtDesign
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Informationschef Christina Herthnek samt kulturchef Maria Henriksson informerar om
förslag till marknadsföring i samband med evenemanget SpeedArtDesign 2013.
Stor fokus har lagts på att väcka uppmärksamhet samt att skapa något roligt som både passar in i konceptet SpeedArtDesign och som stärker varumärket Mariestad.
Ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde 2013-04-11 för beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek samt kulturchef Maria Henriksson 2013-03-27, Marknadsföring i samband med SpeedArtDesign.
______________________________________________________

Expedieras till:
Informationschef Christina Herthnek
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 194

Återkoppling av arbetsutskottets uppdrag till kommunchefen vid
sammanträdet 2013-03-13
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Vid sammanträdet 2013-03-13 gav arbetsutskottet kommunchefen i uppdrag att:


Utarbeta ett dokument som beskriver samtliga verksamheter, uppdrag och befattningar
inom kommunledningskontoret.



Utarbeta en dispositionsplan över Kungsgatan. Syftet med planen är att lämna förslag
till gestaltning samt att tydliggöra förutsättningarna för biltrafik och uteserveringar under sommarmånaderna.



Tillse att det ska finnas en körjournal i samtliga kommunala fordon. Syftet är att det ska
vara möjligt att ”stämma av” bensinfakturorna mot körjournalerna.



Gemensamt med förvaltningscheferna, kartlägga och riskbedöma de verksamheter som
har kontanthantering.



återrapportera resultatet och konsekvenserna av arbetsutskottets beslut 2012-11-08 om
att följande åtgärder ska gälla omedelbart och tillsvidare:
-

Anställningar får endast ske efter särskild prövning.

-

Deltagande i kurser och konferenser får endast ske efter särskild prövning

-

Löneavtal ska följas strikt. Undantag kan beviljas efter särskild prövning.

-

Endast beordrad övertid och mertid är tillåtet.

-

Inköp får endast ske med leverantörer som kommunen har avtal med.

-

Konsultinköp får endast ske efter särskild prövning.

-

Uppräkning av materialpriser och internhyror kommer inte att ske i budget 2013.

-

Fastighetsförsäljningar som ger överskott kommer att genomföras under år 2013.

-

Fonderade medel kommer att nyttjas för att förstärka resultatet år 2013.

Kommunchef Lars Arvidsson samt redovisningschef Lars Bergquist återkopplar till uppdraget på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till: Kommunchef Lars Arvidsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-04

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 195

KS 2013/0138

Upprustning av småbåtshamnarna i Mariestad
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja totalt 2 820 tkr av kommunstyrelsens investeringsmedel för upprustning av småbåtshamnarna i Mariestad år 2013 varav 1 410 tkr med normal
avskrivningstid samt 1 410 tkr med en avskrivningstid om fem år.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-03-28 kommunchefen i uppdrag att sammanställa ett beslutsunderlag för en upprustning av småbåtshamnen. Tekniska chefen och gatuchefen har genomfört en inventering som visar på ett stort underhållsbehov, främst i Östra och
Västra hamnen.
I Östra hamnen är bryggornas flytförmåga tillfredsställande men allt trä behöver bytas ut. I
Västra hamnen behöver två pontoner bytas ut. Arbetsmarknadsenheten har erbjudits sig att
finansiera ett snickarlag om 5 personer om kommunen ställer upp på att delfinansiera en
arbetsledare. Tanken är att detta arbetslag ska rusta upp samtliga bryggor i småbåtshamnarna och att kommunen bekostar byggnadsmaterialet.
Underhållskostnaden för att rusta upp Östra hamnen samt pirbryggan vid inre hamnen är
630 tkr. Kostnaden för att tillverka nya pontonbryggor till Västra hamnen, vilket sker i egen
regi, är 300 tkr. Efter fjolårets problem med bryggorna i Norra hamnen som inte klarade av
den hårda vinden behöver förankringen av bryggorna förstärkas vilket kostar 300 tkr. Behovet av nya eluttag är stort vid de bryggor där det ligger stora båtar. Det gäller främst Norra hamnen. Önskemål finns även i delar av Östra hamnen (F-bryggan och handikappbryggan) samt i Västra hamnen och vid Pirbryggan. Förslaget är att utöka eluttagen i Norra
hamnen under 2013 och anlägga eluttag i övriga hamnar 2014. Kostnaden för utökning av
eluttag i Norra hamnen är 100 tkr.
I övriga delar av hamnområdet föreslås flera åtgärder. För att möjliggöra tillskapandet av
ställplatser för husbilar intill Västra hamnen krävs att nuvarande båtuppställningsplatser flyttas norrut samt att hamnområdet parkeringsövervakas. Området norr om hangaren vid
Norra hamnen går i dag inte att nyttja som vinteruppställningsplats för båtar eftersom bärigheten inte är tillfredsställande. För att området ska kunna användas krävs att ytorna förstärks vilket kostar 700 tkr.
Markbeläggningen i hamnområdet är i dåligt skick och behöver justeras för att möjliggöra
husbilsparkering samt parkeringsplatser vilket kostar 300 tkr. Att se över belysningen i området kostar 100 tkr. Övriga mindre åtgärder som behöver åtgärdas är byte till godkänt oljeuppsamlingskärl, komplettera med brandsläckare och livbojar, anordna sittmöjligheter vid
längst ut på piren vid Norra hamnen samt att byta ut vågbrytarna vid Norra hamnen som
håller på att sjunka. Vågbrytarna ersätts med de nuvarande pontonbryggorna i Västra hamnen.
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Övrigt åtgärdsbehov, som är kopplat till sjö- och strandliv, är förnyelse av bryggorna vid
Brommösundet och Lindökroken. Dessa bryggor, som är av stor betydelse för båtlivet, är så
skadade att de behöver bytas ut. Brommöbryggan är underdimensionerad i relation till förhållandena på platsen och är nu så skadad att den bör bytas ut eller tas bort. Eventuellt kan
bryggan renoveras upp och användas vid Lindökroken.
Badbryggan vid Ekudden behöver åtgärdas eftersom grundläggningen har rubbats och
stenblock fallit ut vilket innebär en fara för badgästerna. Den nuvarande pontonbryggan vid
Brommösund har varit fäst i en av Sveaskogs bryggor och skadat denna så mycket att bryggan gått sönder. Den nya pontonbryggan kommer att fästas på ett sätt så att denna skada
inte uppkommer på nytt.
De kostnader som är direkt kopplade till småbåtshamnarna uppgår till 660 tkr i underhåll
och 910 tkr i investering. För 2014 kommer kostnaden att bli 380 tkr. Åtgärder i hamnområdet som har med parkering samt båt- och husbilsuppställningsplatser att göra uppgår till
300 tkr i underhåll (markjusteringar) och 700 tkr i investering (markförstärkningar). Övriga
åtgärder, som är kopplade till sjö- och strandliv, är bryggor som kostar 330 tkr i underhåll
och 650 tkr i investering.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-03-27, Anhållan om extra medel för iordningställande av småbåtshamnarna i Mariestad.
Karta över småbåtshamnen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
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Ställplatser för husbilar och servicebyggnad i hamnen
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 350 tkr av kommunstyrelsens investeringsmedel för
anordnande av ställplatser för husbilar samt servicebyggnad i hamnen. Avskrivningstiden
för investeringen ska vara fem år. Husbilsparkeringen ska färdigställas under maj månad.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger gatuchefen i uppdrag att lämna förslag till finansiering
av driftskostnaderna samt teckna avtal avseende skötsel av ställplatserna för husbilar.
Bakgrund

På arbetsutskottets sammanträde 2013-01-17 väcktes frågan om att etablera ställplatser för
husbilar samt att anlägga servicebyggnad på hamnplan. I dag finns en anordnad husbilsställplats söder om Hamnmagasinet. Tanken är att denna ställplats ska vara i drift till dess att
kvarteret bebyggs.
De nya ställplatserna föreslås bli cirka 30 stycken som placeras intill kajkanten i Västra hamnen. En förutsättning för att husbilsägarna ska vilja använda husbilsplatserna är att hela hamnområdet parkeringsövervakas. Det blir då billigare för dem att stå på husbilsplatserna än att
ställa sig på någon annan parkering i området. En ytterligare fördel för dem som parkerar sina
husbilar på de anordnade platserna är att eluttag kommer att tillhandahållas. För de som hyr
båtplatser föreslås gratis parkering i hela hamnområdet som verifieras genom en dekal vid
vindrutan. Nya parkeringsplatser för personbilar kommer att anordnas i hamnområdet.
Servicebyggnaden, innehållande innehålla toaletter och duschmöjlighet, föreslås placeras
mellan boulebanorna och ”Kajutan”. I ett första skede bör prövas att hålla servicebyggnaden tillgänglig för allmänheten. Om det visar sig att åverkan eller andra negativa effekter
uppstår kan servicebyggnaden förses med lås. Tanken är att servicebyggnaden i första hand
ska betjäna husbilsägare, båtägare och dem som spelar boule och beachvolley.
I ett annat av Tekniska förvaltningens uppdrag som gäller upprustning av småbåtshamnarna
i Mariestad äskas medel till att flytta båtuppställningsplatserna i södra delen av hamnen till
ny plats vid Norra hamnen samt att justera markytorna i hamnområdet så att nya parkeringsplatser kan tillskapas. Dessa åtgärder förväntas tillsammans med den nya husbilsparkeringen bidra till att öka trivseln i området.
Husbilsparkeringen är planerad att driftsättas under maj månad. På platsen där husbilsplatserna anläggs står nu vinteruppställda båtar vilka har tillstånd att stå kvar till och med 15
juni. Förvaltningen kommer att ta kontakt med ägarna och föra en diskussion om hur båtarna kan flyttas under april månad med förhoppning om att det går att genomföra.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-03-28, Anordnande av ställplatser och servicebyggnad i Mariestads hamn.
Karta över ställplatsernas och servicebyggnadens placering i hamnområdet.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
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Anordnande av sandyta vid Karlsholme
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Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 250 tkr av kommunstyrelsens investeringsmedel för
anordnande av sandyta vid Karlsholme. Avskrivningstiden för investeringen ska vara fem
år. Sandytan ska färdigställas under maj månad.
Bakgrund

På arbetsutskottets sammanträde 2013-01-17 väcktes frågan om att etablera en sandyta vid
Karlsholme. Motivet är att skapa en inbjudande strandmiljö på platsen. Det finns en vilja att
skapa fler aktiviteter i området. Bland annat förs diskussioner om att anlägga en minigolfbana intill beachvolleybanorna.
Även om platsen i dag inte används som badplats är tanken att sandytan ska inbjuda till sol,
lek och andra aktiviteter. Vass och övrig vegetation som växer i och anslutning till stranden
kommer att tas bort så att platsen upplevs som behaglig att vistas på. Grässvålen mellan
strandkanten och gångstigen kommer att ersättas med havssand. Kostnaderna för arbete
och material beräknas till 250 tkr. Arbetens planeras att utföras under april månad.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-03-28, Anordnande av sandyta vid Karlsholme.
Karta över sandytans placering på Karlsholme.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
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