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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 407

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Förvaltningsrätten i Jönköping. Beslut att avslå överklagande från privatperson som
blivit nekad färdtjänst av Mariestads kommun.
(KS 2013/0240)
2. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport, Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands
län 2013.
3. Migrationsverket. Önskemål om att få träffa ansvariga i Mariestads kommun med anledning av att Migrationsverkets upphandling av tillfälliga boenden är klart.
4. Sveriges Kommuner och Landsting. Rapport, Bygg bort bullret.
5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Information om att myndighetens bidrag till kommuner i samband med räddningsinsatsutbildning halveras från och med år
2014.
6. KPMG. Mariestads kommun, Förbättringsförslag – Tekniska kontoret, En rapport från
utförda intervjuer.
(KS 2013/0296)
7. Mariestad BoIS Hockey. Önskemål om att få ut driftsbidrag 4 för ishallen innevarande
år i förskott. Orsaken är att inkomsterna har varit nästan obefintliga under senvåren
och sommaren. Föreningen har dock påbörjat faktureringen av sponsorer.
Ärendet har överlämnats till tekniska förvaltningen för att utbetala driftsbidrag 4 år
2013 enligt förfrågan.
8. Justitieombudsmannen (JO). Anmälan mot Mariestads, Töreboda och Gusspångs
kommuner för att kommunerna inte lämnat ut begärda handlingar som berör Projekt
Kraftsamling.
JO konstaterar att vad som framkommit inte ger tillräcklig anledning till några ytterligare åtgärder eller uttalanden.
(KS 2013/0238)
9. Begäran om ersättning för olovligen fällda träd på fastigheten Mariestad Sjötorp 2:314.
En sommarstugeägare på fastigheten begär 116 722 tkr av Mariestads kommun för att
kommunen olovligen har sågat ner ett antal träd på sommarstugetomten.
10. Administrative chefen Ola Blomberg anmäler att Mariestads kommun 2013-09-09 har
skickat in ansökan till YH-utbildningen ”Mathantverk” till Myndigheten för yrkeshögskolan. Mariestads kommun står som utbildningsanordnare (högskoleplattformen) i
samarbete med Töreboda kommun och Göteborgs universitet.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 408

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen, Västarvet. Inbjudan till ”Arena 49 - Mötesplats för samspel.
Utveckling och inspiration” den 20 november 2013 i Göteborg.
2. Kommunakuten. Inbjudan till seminariedagen ”Juridik för kommunägda företag” den 8
oktober 2013 i Stockholm.
3. Pwc. Inbjudan till utbildningen ”Juridik för assistenter, handläggare och förtroendevalda i kommuner och landsting” den 5-6 december 2013 i Stockholm.
4. Leader Norra Skaraborg, Levande lungåsberget, Övre Lugnås intresseförening m.fl. Inbjudan till evenemanget ”Levande lugnåsberget” den 7-8 september 2013 vid Lugnås
Bygdegård.
5. Ecpat mot barnsexhandel. Inbjudan till premiärvisning av filmen ”När Ingen Ser” den
1 oktober 2013 i Stockholm.
6. Regeringskansliet, Näringsdepartementet. Inbjudan till hearing om cykelutredningens
förslag den 9 september 2013 i Stockholm.
(KS 2012/0373)
7. På strategidagen Socioekonomi den 6 september deltog tjänstemän och förtroendevalda. Önskemål framfördes från gruppen att samlas och diskutera frågorna hemmavid.
Gruppen gav förslag på dag den 23 september kl. 10.00–12.00 som har hörsammats
och lokal Torsö är bokad föreslagna tid.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att politiker och tjänstemän som deltagit vid
strategidagen för socioekonomi ska fortsätta arbetet med de frågor som uppstod vid
strategidagen.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 409

KS 2013/0153

Prognos 3 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 3 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
till handlingarna.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 3 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 410

KS 2013/0153

Prognos 3 år 2013 för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna prognos 3 år 2013 för Mariestads kommun
till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att sammanställa samtliga beslutade
och genomförda åtgärder för att berörda nämnder ska uppnå en budget i balans under
innevarande år.
Sammanställningen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-09-26.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidiet i tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden för att presentera vilka åtgärder som vidtagits
samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppnå en budget i balans under innevarande år. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-09-26.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 3 år 2013 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2013 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 411

KS 2013/153

Delårsrapport för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapport per den 31 augusti 2013 till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) för Mariestads kommun.
Bakgrund

Enligt kommunens tidplan för ekonomisk uppföljning ska en delårsrapport upprättas och
delges kommunstyrelsen. Ekonomienheten har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2013
för Mariestads kommun.
Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om delårsrapporten på sammanträdet
Underlag för beslut

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
(Redovisningsansvarige Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 412

KS 2013/0305

Begäran om uppdrag:
Ändring av detaljplan för del av Gärdesparken, Mariestads tätort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta ett förslag
till ny detaljplan för del av Gärdesparken, Mariestads tätort.
Bakgrund

I gällande detaljplan för Gärdesparken föreskrivs parkändamål eftersom avsikten vid tiden
för framtagandet av planen var att området där tennisklubben bedriver sin verksamhet
skulle ingå i universitetets övningsanläggning. Då nya beslut fattats om att klubbens verksamhet ska finnas kvar på platsen måste detaljplanen ändras genom ett enkelt planförfarande.
Utvecklingsenheten föreslår därför att arbetsutskottet beslutar att ändra del av gällande detaljplan för Gärdesparken så att den tillåter tennisklubbens fortsatta verksamhet på befintlig
plats.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson
2013-08-29, Begäran om uppdrag: Ändring av detaljplan för del av Gärdesparken, Mariestads tätort.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 413

KS 2013/0306

Beslut om samråd: Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för del av Leksberg 10:1;
Hindsberg, Mariestads tätort ska samrådas enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

Intresset växer för etableringar vid landets mest trafikerade vägar. Trafikplatsen mellan E20
och riksväg 26 är högintressant ur detta perspektiv. Trafikverket utreder en möjlig fyrfältsväg förbi staden och en förbättrad standard genererar ytterligare trafik. Detta gör platsen än
mer passande för etableringar.
Utvecklingsenheten föreslår därför att en del av området Hindsberg planläggs för att möjliggöra verksamheter i form av en eller fler restauranger samt en bränslestation. Planförslaget
bygger på det detaljplaneprogram som samråddes under februari-mars år 2008. Inkomna
synpunkter har bearbetats inför framtagandet av detaljplaneförslaget. Området har dock
avgränsats efter att frågeställningar dykt upp gällande externhandelns effekter på centrumhandeln.
Uppdraget att planlägga Hindsberg utfärdades av kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti
2005. Därför upprättas detaljplanen enligt plan- och bygglagen (1987:10).
Underlag till beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson
2013-08-27, Förslag till beslut: Samråd gällande Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg.
Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg, Mariestads tätort. Samrådshandling augusti
2013.
Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg, Mariestads tätort, Behovsbedömning för
MKB.
Hindsberg, Mariestads kommun, Översiktlig geoteknisk undersökning.
Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg, Mariestads tätort, plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 414

KS 2013/0156

Tidig markreservation för bostäder/vårdboende inom del av
Katthavet, etapp 2 projekt Sjöstaden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Näckström Fastigheter AB en tidig markreservation för byggnation av boende och/eller vårdboende inom del av Katthavet, etapp 2 i
projekt Sjöstaden, under en tidsperiod av sex månader.
Bakgrund

Näckström Fastigheter AB inkom 2013-04-11 med en önskan om att få en markanvisning
eller markreservation över etapp 2 i projekt Sjöstaden.
Planarbete pågår för Sjöstaden etapp 2 för att möjliggöra bland annat bostadsbebyggelse.
Under planskedet kommer även möjligheten till annan bebyggelse och verksamheter inom
området att studeras. För att i ett tidigt skede få in byggbranschens kompetens och erfarenhet i planarbetet föreslår utvecklingsenheten att Näckström Fastigheter AB ges en tidig
markreservation inom del av området. Under tiden då den tidiga markreservationen löper är
målsättningen att en markanvisning tas fram.
Markanvändningen är i pågående FÖP-arbete utpekat som blandad användning och verksamheter.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt mark- och exploateringschef
Erik Randén 2013-09-01, Tidig markreservation för bostäder/vårdboende inom del av
Katthavet, etapp 2 projekt Sjöstaden.
Skrivelse från Näckström Fastigheter AB 2013-04-08, Markanvisningsansökan Katthavet,
Mariestad.
Kartbilaga över det aktuella området.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Mark- och exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 415

KS 2013/0267

Återrapportering av tjänsteköp inom gata- parkverksamheten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-13 att tekniska nämnden fick avropa 550 tkr för köp
av tjänster inom gata- parkverksamheten. Pengarna skulle inte användas till att finansiera
befintliga tjänster. Beslutet innefattade även att tekniska nämnden skulle redovisa de medel
som används senast 2013-09-01.
Efter samverkan med fackliga parter har tekniska förvaltningen anlitat följande entreprenörer:
Bogges Gräv
Farmartjänst
Jan Heller

Carlssons handelsträdgård
Haggårdens Entreprenad
Lassegårdens Trädgårdar

På uppdrag av tekniska förvaltningen har följande områden/platser har åtgärdats:
”Prärien” vid Marieforsleden
Ekuddshamnen
Humleparken
Magasinsgatan
Ogräsbekämpning i gatumiljöer
Pommerska tomten
Stadsparken

Badhuskorset
Gräsytor vid Ekudden och Sjötorp
Katthavet
Norra skolan
Ovadellen
Sandbäcksvägen
Västra Vägen

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av gatuchef Matz Hasselbom 2013-08-30, Återrapportering gällande tilläggsanslag för grönytor.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
Gatuchef Matz Hasselbom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 416

Återrapportering av förändringar av avgiftsbelagda parkeringar och
gator i centrum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Mariestads kommun, genom tekniska förvaltningen, har infört nya parkeringsautomater i
centrum. Mot bakgrund av detta gav arbetsutskottet 2013-08-29 kommunchefen i uppdrag
att återrapportera förändringar av avgiftsbelagda parkeringar och gator i centrum.
Gatuchef Matz Hasselbom samt trafikingenjör Eva Berdenius återrapporterar uppdraget på
arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Gatuchef Matz Hasselbom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 417

KS 2013/0145

Finansiering av körkort inom vård- och omsorgsprogrammet på
Vadsbogymnasiet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-01-24 kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att erbjuda elever vid vissa gymnasieprogram möjligheten till delfinansiering av körkort inom ramen för utbildningsprogrammet. Det program som prioriterades var
vård- och omsorgsprogrammet. Uppdraget överlämnades till barn- och utbildningsförvaltningen för beredning.
Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde enkartläggning av övriga vård- och omsorgsprogram i Skaraborg. Kartläggningen visade att tre av gymnasierna delfinansierar körkortsutbildningen för eleverna vid vård- och omsorgsprogrammet. Barn- och utbildningsförvaltningen framhöll att, med tanke på att det behövs körkort för att få en fast tjänst inom
den kommunala vården, det är mycket intressant att ha möjligheten att erbjuda en delfinansiering av körkortet under studietiden. Det skulle även vara värdefullt för Vadsbogymnasiet
ur ett marknadsföringsperspektiv.
Vadsbogymnasiet framförde önskemål om att kunna erbjuda eleverna vid vård- och omsorgsprogrammet samma möjlighet som erbjuds eleverna vid Ållebergsgymnasiet i Falköping (maximalt 5 000 kr utbetalas som ett bidrag till körkortsutbildning som sker på godkänd skola under skoltid). Vid ett genomsnitt på 20 elever per årskull skulle den årliga kostnaden uppgå till 100 tkr/år. Bean- och utbildningsförvaltningen framhöll dock att denna
kostnad inte ryms inom Vadsbogymnasiets budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-25 att ställa sig positiv till att Vadsbogymnasiet ska erbjuda samtliga elever inom vård- och omsorgsprogrammet möjlighet att ta
körkort under gymnasietiden. Arbetsutskottet beslutade även att kostnaden för ovanstående
erbjudande ska arbetas in i ordinarie budgetprocess för år 2014 och framåt.
Arbetsutskottet framförde 2013-08 29 önskemål om rektor Maria Appelgren ska komma till
arbetsutskottets sammanträde för att informera om körkortsutbildning på Vårdcollage.
Rektor Maria Appelgren (alternativt barn- och utbildningschef Katarina Lindberg) informerar om
planeringen för att kunna erbjuda körkortsutbildning på Vårdcollage på sammanträdet
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt rektor Maria Appelgren, Körkort vid gymnasiet – Uppdrag att utreda förutsättningar för delfinansiering av
körkort.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 417 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Rektor Maria Appelgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 418

KS 2013/0310

Lägesrapport av omgestaltning av Jubileumsteatern på Karlsholme
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-06-13 kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett
förslag till omgestaltning av jubileumsteatern på Karlsholme. Kommunchefen lämnade en
lägesrapport på arbetsutskottets sammanträde 2013-06-27.
Fastighetschefen har framfört önskemål om att få lämna en lägesrapport avseende gestaltning, ekonomiska förutsättningar m.m. för en omgestaltning av jubileumsteatern på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theoren 2013-08-30, Jubileumsteatern.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Tekniska chefen Åke Lindström
Fastighetschef BoTheoren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 419

Information: förutsättningar för fritidsfiske och storryssjor i Vänern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott framförde 2013-08-29 önskemål om att någon sakkunnig
på miljö- och byggnadsförvaltningen ska komma till arbetsutskottets sammanträde för att
informera om och diskutera förutsättningarna för fritidsfiske och storryssjor i Vänern.
Miljöinspektörerna Robert Skogh och Håkan Magnusson informerar om förutsättningarna
för fritidsfiske och storryssjor i Vänern på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljöinspektör Robert Skogh
Miljöinspektör Håkan Magnusson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 420

KS 2012/0278

Finansiering av feriepraktikplatser år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera feriepraktikplatserna år 2013, totalt
500 tkr, från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-25 att medge 20 yrkesinriktade feriearbetsplatser inom omvårdnadsförvaltningen under fyra veckor samt maximalt 20 ferieplatser
inom främst turismrelaterade verksamheter under tre veckor. Arbetsutskottet gav även
kommunchefen i uppdrag att återkomma med ett förslag till hur feriepraktikplatserna skulle
finansieras.
Personalchefen föreslår att feriepraktikplatserna finansieras med medel ur anslaget för lönekostnadsökningar för år 2013, totalt 500 tkr. Kostnaden ryms inom budgeterade medel.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2013-08-23, Finansiering av feriepraktikplatser 2013 – förslag.
______________________________________________________

Expedieras till:
Personalchef Stefan Wallenå
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-10

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 421

KS 2013/0099

Revidering av taxa enligt strålskyddslagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att bibehålla befintlig taxa enligt stråskyddslagen
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-04 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.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-05-08 att lämna ett yttrande över återremissen
med motivering till den kraftiga höjningen och taxekonstruktionen. Ärendet har även kompletterats med nu gällande taxa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-13 att bordlägga ärendet för att samråda med övriga samverkanskommuner innan beslut fattas i ärendet.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 40, Förslag på taxa enligt
strålskyddslagen.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 § 95, Återremisser på förslag på taxa enligt strålskyddslagen.
Taxa enligt strålskyddslagen (förslag).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-10

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 421 (forts.)
______________________________________________________

Gällallande taxa, Tillsyn enligt strålskyddslagen antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-10

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 422

KS 2013/100

Taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar om taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter motsvarande 648 kr/timmen.
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-04 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.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-05-08 att lämna ett yttrande över återremissen
med motivering till taxekonstruktionen. Miljö- och byggnadsnämnden noterar att taxan är
ny för nämnden och därmed har ingen kraftig höjning av avgifterna i taxan föreslagits.
Därmed kan heller ingen redovisning av nu gällande taxa göras.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-10

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 422 (forts.)
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-13 att bordlägga ärendet för att samråda med övriga samverkanskommuner innan beslut fattas i ärendet.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 39, Förslag på taxa för
offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 § 94, Återremisser på förslag på taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter.
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter (förslag).
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-10

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 423

KS 2013/0101

Revidering av taxa enligt tobakslagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att bibehålla befintlig taxa enligt tobakslagen.
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 1 100 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-04 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.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-05-08 att lämna ett yttrande över återremissen
med motivering till den kraftiga höjningen och taxekonstruktionen. Ärendet har även kompletterats med nu gällande taxa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-13 att bordlägga ärendet för att samråda med övriga samverkanskommuner innan beslut fattas i ärendet.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 38, Förslag på taxa enligt
tobakslagen.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 § 93, Återremisser på förslag på taxa enligt tobakslagen
Taxa enligt tobakslagen (förslag)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-10

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 423 (forts.)
______________________________________________________

Gällande taxa för tillsyn enligt tobakslagen antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-10

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 424

KS 2013/0102

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att bibehålla befintlig taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog 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 1 100 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-04 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.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-05-08 att lämna ett yttrande över återremissen
med motivering till den kraftiga höjningen och taxekonstruktionen. Ärendet har även kompletterats med nu gällande taxa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-13 att bordlägga ärendet för att samråda med övriga samverkanskommuner innan beslut fattas i ärendet.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-06 § 37, Förslag på taxa enligt
lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 § 92, Återremisser på förslag på taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 424 (forts.)
______________________________________________________

Taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel (förslag)
Gällande taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-10

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 425

KS 2013/0276

Yttrande över Nämndemannautredningens betänkande, Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad medverkan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att inte tillstyrka det nya förslaget.
Mariestads kommun anser att antalet nämndsledamöter inte ska minska samt att nämndemän ska tillsättas från de politiska partierna.
Bakgrund

Regeringen beslutade 2012-05-31 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att genomföra en översyn av nämndemannasystemet. Nämndemannautredningens betänkande
(Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad medverkan) har skickats
ut på remiss och Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Stadsjuristen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande lagt fram ett förslag till yttrande i ärendet.
Målsättningen med översynen har varit att tillskapa ett modernt och ändamålsenligt system.
Mera specifikt har utredningen varit inriktat mot att:
- Göra nämndemännens medverkan i domstolarna mer ändamålsenlig,
- Reformera rekryteringen av nämndemän,
- Överväga behovet av att ändra reglerna om entledigande och avstängning av nämndemän
- Skapa moderna tjänstgörings- och ersättningsvillkor för nämndemannauppdraget samt
- Förbättra informationen och grundutbildningen av nämndemän samt förbättra den
löpande informationen och övriga kontakter mellan domstolarna och nämndemännen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-08-15 att återremittera ärendet för ytterligare
beredning.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsjuristen Rolf Sjöström 2013-08-07, Yttrande över betänkandet
Nämndemannauppdraget – Breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49).
Betänkande av Nämndemannautredningen, Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering
och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49).
Sammanfattning av Nämndemannautredningens betänkande, Nämndemannauppdraget –
breddad rekrytering och kvalificerad medverkan.
Särskilt yttrande av experten Lars Lassinantti.
______________________________________________________

Expedieras till: Regeringskansliet
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-10

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 426

KS 2013/0319

Anslag för inköp av julbelysning i centrum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 250 tkr för att byta ut julbelysningen i centrum. Den
nya julbelysningen ska även lysa upp stadsparken.
Köpet av ny julbelysning finansieras ur utvecklingsenhetens budget, eventuellt resterande
belopp finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Som ett extra ärende föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen ska anslå
250 tkr för att byta ut julbelysningen i centrum. Den nya julbelysningen ska även lysa upp
stadsparken.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår vidare att köpet av ny julbelysning finansieras ur
utvecklingsenhetens budget, eventuellt resterande belopp finansieras via kommunstyrelsens
medel till förfogande.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-10

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 427

KS 2013/0320

Nyanställning för gestaltning av det offentliga rummet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anställa en person om 40 procent av en heltidstjänst med
uppdrag att arbeta med gestaltning av det offentliga rummet. Den nyinrättade tjänsten anställs av kommunstyrelsen men har gatuchefen som närmsta chef.
Kostnaden för anställningen och drift finansieras via utvecklingsenhetens budget för innevarande år.
Bakgrund

Som ett extra ärende föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen ska besluta om att anställa en person om 40 procent av en heltidstjänst med uppdrag att arbeta
med gestaltning av det offentliga rummet. Den nyinrättade tjänsten anställs av kommunstyrelsen men har gatuchefen som närmsta chef.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår vidare att kostnaden för anställningen och drift finansieras via utvecklingsenhetens budget för innevarande år.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Gatuchef Matz Hasselbom)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-10

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 428

KS 2013/0321

Asfaltering av hamnområdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 4 000 tkr från projekt Sjöstaden till att asfaltera
hela hamnområdet.
Bakgrund

Som ett extra ärende föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen ska besluta att omfördela 4 000 tkr från projekt Sjöstaden till att asfaltera hela hamnområdet.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Gatuchef Matz Hasselbom)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-09-10

Sida 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 429

Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Försäljning av fastigheter i Gärdesparken

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
köpekontrakt gällande försäljning av fastigheter i Gärdesparken.
______________________________________________________

Ankomstboende för flyktingar på Ekuddens camping

Kommunchefen informerar om ankomstboendet som planeras på Ekuddens camping.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att kontakta arrendatorn
och gå igenom förutsättningarna för att kunna ändra campingen till ankomstboende.
______________________________________________________

Digitala skyltar vid infarter

Planeringschefen får i uppdrag att ta fram kostnader för anläggande av digitala skyltar vid
infarterna.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-09-10

Anslagsdatum

2013-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-10-10

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

