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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 1

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Regionfullmäktige. Protokollsutdrag 2013-11-26 § 203, Sammanträdestider för regionfullmäktige 2014 och ändring av sammanträdesdagar 2014.
2. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att utse attestanter för år 2014.
3. Töreboda kommun, kommunfullmäktige. Beslut att ställa sig positiv till fortsatt samverkan med destinationsutveckling i de fyra kommunerna och godkänner de förslag till
prioriteringar för år 2014 som redovisas.
4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Erbjudande om att få ett tilläggsurval
för den egna kommunen i enkäten ”Hur ser medborgarna i din kommun på frågor om
trygghet och säkerhet?” Erbjudandet har överlämnats till säkerhetssamordnaren.
5. Svenska Solarieföreningen. Öppet brev till Sveriges alla kommuner, 2013-12-06 ”Cancerfonden saknar argument för reglering av solarier.
6. Centrum för lättläst. Information om den lättlästa valsajten allavaljare.se
7. Västra Götalandsregionen, regionkansliet. Pressmeddelande om att Fredrik Adolfsson
har utsetts till ny regionutvecklingsdirektör efter Ann-Sofi Lodin.
8. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Högskolan i Borås. Rapport, ”….. men ingen berättar om de fula sidorna …” Rapport från en FoU-cirkel för lokal mobilisering mot
cannabis.
9. Tolkförmedling Väst. Nyhetsbrev december 2013.
10. Vänersamarbetet. Dagordning vis samrådskonferensen Vänersamarbetet den 16 januari
2014 i Kristinehamn.
11. West Sweden. Kallelse till extra föreningsstämma den 9 januari 2014 i Vänersborg.
12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Information om ny överenskommelse
om kommunernas krisberedskap fr.o.m. 2014.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-08

Sida 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 2

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsstyrelsen Västra Götaland. Inbjudan till Skaraborgs kommuner att diskutera länsstyrelsens arbete med översynen av riksintressen för friluftslivet den 14 januari 2014
klockan 10.00 i Skara.
2. Regionförbundet Södra Småland. Inbjudan till konferensen ”Förstärkning av den
kommunala demokratin – Nya regler i kommunallagen från 1 februari 2014” den 1 februari 2014 i Växjö.
3. Länsstyrelsen Västra Götaland. Inbjudan till workshop om areella näringar i ett förändrat klimat den 27 januari 2014 i Vara. Arbetsutskottet beslutar att Rune Skogsberg (C)
representerar Mariestads kommun vid workshopen om han har möjlighet.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 3

KS 2013/391

Önskemål från Mariehus AB om undantag från borgensavgift
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja Mariehus AB undantag från borgensavgiften vid
nyproduktion.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11 om drift-och investeringsbudget för år 2014
samt flerårsplan 2015-2016 (Kf § 124). I beslutet ingår att borgensavgiften för kommunens
bolag höjs från 40 till 60 räntepunkter. Utifrån nuvarande borgensåtaganden innebär detta
att Mariehus AB ska betala ca 2,8 miljoner kr och VänerEnergi AB ca 0,9 miljoner kr år 2014.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24 (Kf § 140) om att ta ut en borgensavgift med 40
räntepunkter från och med 1 juli 2011. Bakgrunden till beslutet var att sedan år 2011 är
kommuner skyldiga enligt lag att ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och ställa marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsbolag. Detta innebär att bolagen undantas reglerna i kommunallagen avseende självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i
vinstsyfte. Om kraven ställs för lågt riskerar detta att klassas som otillåtet stöd. Bevisbördan
för att kraven inte ställs för lågt ligger på kommunen.
Mariehus AB har framfört synpunkter på att den höjda borgensavgiften medför att nyproduktionskalkylen inte blir lönsam samt att risken för nedskrivningar blir större. Bolaget menar att i en förlängning kommer hyreshöjningar att bli aktuella vilket är olyckligt då hyrorna
i nyproduktion redan är höga. Mariehus AB framhåller vidare att om nedskrivningsbehovet
blir för stort är en nyproduktion inte affärsmässigt genomförbar.
Frågan har därför väckts om kommunstyrelsen kan medge undantag från borgensavgiften
på nyproduktion. Till exempel en årsvis upptrappning med 0,15 procent på borgensbeloppet under fyra år. Efter fyra år har bolaget hamnat på 0,6 procent. Dock finns en osäkerhet i
om borgensavgiften fortfarande är 0,6 procent om fem år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet vid sammanträdet 2013-12-19 och
beslutade att bjuda in Vd:n och presidiet för Mariehus AB till arbetsutskottets sammanträde
den 8 januari för att diskutera ärendet.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2013-12-09, Önskemål från Mariehus AB
om undantag från borgensavgift.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 3 (forts.)
______________________________________________________

Regler för borgen.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Mariehus AB, Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 4

KS 2014/4

Projekt Sjöstaden - Information om anläggningsarbeten m.m.
inom kv. Bojen samt bryggdäck
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att tekniska förvaltningen genomför en upphandling av bryggdäck på redovisad sträcka.
Bakgrund

Som ett led i genomförandet av Projekt Sjöstaden pågår för närvarande etablering av totalt
tolv radhus och ytor för centrumändamål inom kv. Bojen. Utöver detta gnomförs utredning
och anläggningsarbeten kring befintlig tankstation, framtida bryggdäck utmed hela sträckan
från södra delen av kv. Bojen till den s.k. Kulturpiren. En sträcka på ca 130 meter. Målsättningen är bland annat att kunna bygga klart bryggdäcket inför båtsäsongen 2014. Uppskattade kostander ska rymmas inom anslagna investeringsmedel.
Utvecklingsenheten och tekniska förvaltningen redovisar genomförda och planerade aktiviteter inom området på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt projektledare Johan Bengtsson 2013-12-27, Projekt Sjöstaden - Information om anläggningsarbeten m.m. inom kv. Bojen, bryggdäck.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Planeringschef Kristofer Svensson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 5

KS 2013/305

Beslut om granskning: Ersättning av detaljplan för del av
Gärdesparken m.m., Mariestad centralort
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till ersättning av detaljplan för del av
Gärdesparken m.m. (tennisbanor m.m.), Mariestad centralort blir föremål för granskning
enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

I gällande detaljplan för Gärdesparken föreskrivs parkändamål. 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 tennisklubbens verksamhet
ska finnas kvar på platsen måste del av detaljplan ersättas genom ett normalt förfarande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-09-10 utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta
förslag till ny detaljplan för del av Gärdesparken, Mariestad centralort.
Syftet med detaljplanen för Gärdesparken, tennisbanor m.m. är att återinföra byggrätten för
tennisbanorna och tillåta dessa att utvidgas till gällande tävlingsmått. Planen innefattar utveckling av det befintliga gång- och cykelvägnätet inom planområdet. Planen har varit ute
på samråd mellan den 7 november och den 6 december 2013. De ändringar av planhandlingarna som gjorts framgår av samrådsredogörelsen.
Det finns även två tennisbanor utanför planområdet som båda används till tennisklubbens
verksamhet.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planarkitekt Sofia Hjort samt mark- och exploateringschef Erik Randén 2013-12-17, Beslut om granskning: Ersättning av detaljplan för del av Gärdesparken
m.m., Mariestad centralort.
Detaljplan för Gärdesparken, tennisbanor mm, Mariestads centralort, Granskningshandling
upprättad januari 2014.
Detaljplan för Gärdesparken, tennisbanor mm, Mariestads centralort, Samrådsredogörelseupprättad av utvecklingsenheten i december 2013.
Detaljplan för Gärdesparken, tennisbanor mm, Mariestads centralort, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Sofia Hjort
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 6

KS 2013/306

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplaneförslag för Del av Leksberg 10:1; Hindsberg, Mariestads tätort.
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.
Med anledning detta föreslås nu en del av området Hindsberg planläggas för att möjliggöra
verksamheter i form av en eller fler restauranger samt en bränslestation. Planförslaget bygger
på det detaljplaneprogram som samråddes under februari-mars 2008. Inkomna synpunkter
har bearbetats inför framtagandet av detaljplaneförslaget. Området har dock avgränsat efter
att frågeställningar dykt upp gällande externhandelns effekter på centrumhandeln.
Förslaget till detaljplan för Del av Leksberg 10:1, Hindsberg, har samråtts och granskats under hösten och reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Underlag till beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt mark- och exploateringschef Erik
Randén 2013-12-16, Förslag till beslut om antagande: Detaljplan för del av Leksberg 10:1,
Hindsberg.
Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg, Mariestads tätort, Antagandehandling upprättad i oktober 2013.
Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg, Mariestads tätort, Granskningsutlåtande
upprättad av utvecklingsenheten i december 2013.
Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg, Mariestads tätort, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Planarkitekt Maria Nilsson)
(Mark- och exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 7

KS 2014/5

Markreservationsavtal för del av Leksberg 10:1 (Hindsberg)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal för markreservation med Nordic CT Holding
där kommunen reserverar ett markområde för byggnation av snabbmatsrestauranger samt
bensinstation till bolaget.
Markreservationen gäller t.o.m. 2014-05-31 och innebär att exploatören har ensamrätt att
förhandla med kommunen om markförvärv och utbyggnad inom exploateringsområdet.
Bakgrund

Planläggning pågår för del av Leksberg 10:1 som möjliggör etablering av bland annat
snabbmatsrestauranger och tankstation.
Bolaget Nordic CT Holding har visat intresse för att exploatera området och har lämnat in
en konceptritning för att redovisa förslag för del av området. Bolaget har även utfört arbete
med att marknadsföra området vilket resulterat i att fått konkret intresse för etablering.
Ambitionen är att den första etableringen ska vara klar hösten 2014.
Utvecklingsenheten har upprättat ett förslag till markreservationsavtal.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt mark- och exploateringschef
Erik Randén, Markreservationsavtal för del av Leksberg 10:1 (Hindsberg).
Förslag till markreservationsavtal.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 8

KS 2013/464

Uppdrag att ändra detaljplan för Ekuddens camping, Dp 405
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram förslag till
ändring av detaljplan för Ekuddens camping.
Bakgrund

I samband med upplåtselse av Ekuddens camping till ny nyttjanderättshavare träffades en
överenskommelse om att ändra gällande detaljplan för campingområdet. Syftet med ändringen är att kunna göra det möjligt för nyttjanderättshavaren att utveckla s.k. året runt
camping. Detta framgår i 3 § i upplåtelseavtalet.
Mot bakgrund av detta har tekniska nämnden påkallat behovet av att påbörja arbetet med
att ändra detaljplanen enligt upplåtelseavtalet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-12-23, Uppdrag att ändra
detaljplan för Ekuddens camping, Dp 405.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-12-17 § 250, Planändring angående Ekuddens
Camping i Mariestad.
Upplåtelseavtal av Ekuddens campingplats.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 9

KS 2013/167

Önskemål om gång- och cykelväg mellan Sågaregränd och
Timmermansgränd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att Mariestads kommun under år 2013, i enlighet
med bostadsrättsföreningens önskemål, uppfört en gång- och cykelväg mellan Sågaregränd
och Timmermansgränd. Denna gång- och cykelväg är belyst och skyltad enligt gängse regler
och ingår i kommunens GC-nät. Utöver detta har markområdet mellan Sjöporten och småbåtshamnen iordningställts och belysning har uppförts.
Bakgrund

Bostadrättsföreningen Sjöporten 2 har framfört önskemålet om att en gång- och cykelväg
ska anläggas mellan Sågaregränd och Timmermansgränd.
Under år 2013 har den efterfrågade åtgärden utförts och i samband med detta har även
andra förbättringsåtgärder genomförts.
Underlag för beslutet

Skrivelse från ordföranden i bostadsrättsföreningen Sjöporten 2,med Önskemål om gångoch cykelväg mellan Sågaregränd och Timmermansgränd, 2013-04-11.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt projektledare Johan Bengtsson 2013-12-11, Önskemål om Gång- och cykelväg mellan Sågaregränd och Timmermansgränd.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Projektledare Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-08

Sida 11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 10

KS 2013/413

Önskemål om att anlägga en lekplats i närområdet av Sågaregränd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till att etablera en ny lekplats inom
Smedjehagen. En eventuell finansiering av en ny lekplats kommer att beaktas i samband
med kommande budgetarbete.
Bakgrund

Bostadsrättsföreningen Sjöporten 2 har framfört ett önskemål om att Mariestads kommun
ska anlägga en lekplats i närheten av Sågaregränd.
Initialt i arbetet med det nya området Smedjehagen har det skapats en möjlighet att anlägga
en lekplats i förlängningen av Tegelvägen mot Tegelängsfältet. Detta kräver dock fördjupad
utredning och finansiering.
Intill dess att frågan om lekplatsen är långsiktigt avgjord hänvisas och välkomnas barn och
anhöriga till lekmiljön vid Regattans förskola. Allmänheten får nyttja området på den tid då
förskolan inte har någon egen verksamhet.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, chefen för pedagogisk omsorg
och förskola Anna-Karin Yséus samt projektledare Johan Bengtsson 2013-12-11, Önskemål
om att anlägga en lekplats i närområdet av Sågaregränd.
Skrivelse från ordföranden i bostadsrättsföreningen Sjöporten 2 2013-11-11.
Detaljplan 458, ”Ekudden etapp 6, 7 och 8”
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Chefen för pedagogisk omsorg och förskola Anna-Karin Yséus
Projektledare Johan Bengtsson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 11

KS 2014/6

Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktiget antar Riktlinjer för upphandling och inköp för Mariestads kommun.
2. Kommunfullmäktige antar Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och
inköp för Mariestads kommun.
Förändringar i tillämpningsanvisningarna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta förslag till riktlinjer som tydliggör kommunens förhållningssätt till partneringupphandling.
Bakgrund

Kommunens riktlinjer för upphandling och inköp är från år 1999 och behöver uppdateras
för att gälla aktuella villkor, regler och lagar.
Under hösten 2013 har upphandlingsenheten upprättat förslag till nya riktlinjer. Till detta
har även tillämpningsanvisningar tagits fram som mer i detalj tydliggör riktlinjerna och förklarar begrepp, förutsättningar och krav.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2013-12-23, Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Mariestads kommun.
Förslag till Riktlinjer för upphandling och inköp för Mariestads kommun.
Förslag till Tillämpningsanvisningar för Riktlinjer för upphandling och inköp för Mariestads
kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 12

KS 2013/392, KS 2013/448

Beredning av medborgarförslag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna Peter Nilssons medborgarförslag om att kommunen ska sätta belysning på hela Tranvägen förbi Rödjan till sektor
samhällsbyggnad för beredning.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna Nils Fjellman medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet på Stockholmsvägen förbi skolorna/förskolorna på
Johannesbergsområdet till sektor samhällsbyggnad för beredning.
Bakgrund

Peter Nilsson i Mariestad har föreslagit att kommunen ska sätta belysning på hela Tranvägen förbi Rödjan, den så kallade gresarundan. Motiveringen är att öka trivseln och att man
kan hålla på med hälsofrämjande aktiviteter. Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25 att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Nils Fjellman, Ängbytesgatan 4 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit förbättrad
trafiksäkerhet på Stockholmsvägen förbi skolorna/förskolorna på Johannesbergsområdet.
Hastighetsbegränsning i kombination med farthinder och övergångställen i förlängningen
på Snickaregatan samt vid infarten till Ekhamraskolan/Kinnekullehälsan.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Peter Nilsson om att kommunen ska sätta belysning på hela Tranvägen förbi Rödjan.
Medborgarförslag från Nils Fjellman om förbättrad trafiksäkerhet på Stockholmsvägen
förbi skolorna/förskolorna på Johannesbergsområdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-08

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 13

KS 2013/103

Förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar den ändrade taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i
enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme exklusive indexuppräkning.
Taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett nytt förslag på reviderad taxa för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken. Förslagets bilaga 2 har nu baserats på den nya miljöprövningsförordningen. Den nu gällande taxans bilaga 2 byggde på förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Förslaget innefattar följande förändringar:
-

Bilaga 2 är nu helt anpassad till den nya förordning som trädde i kraft i juni 2013 och
som heter miljöprövningsförordningen. Det innebär en hel del förändringar i klassificeringen av olika miljöfarliga verksamheter.

-

Förslaget innefattar inget förslag på timtaxa, då detta inte i tidigare dialog med kommunledningarna i de tre samverkande kommunerna varit framgångsrikt. Bedömningen
är att timtaxan ska ligga på 820 kronor förutsatt att man kan få till en hög andel tillsynsoch prövningstid som kan debiteras.

-

En indexuppräkning av nuvarande taxa skulle innebära att timavgiften skulle ligga kvar
på 648 kronor.

Miljö- och byggnadsförvaltningen menar att timavgiftens storlek är en betydande faktor för
att prövningen och tillsynen enligt miljöbalken mer eller mindre ska belasta skattekollektivet. Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag att bedriva myndighetsutövningen inom miljöbalkens område enligt gällande reglemente förutsätter att de tre samverkande kommunerna
verkligen tillhandahåller tillräckliga resurser så att arbetet kan bedrivas med god kvalitet med
avseende på service och utförande. Om avgiftsnivån inte täcker de kostnader som myndighetsutövningen inom miljöbalkens område, så måste kommunerna täcka kostnaderna med
skatt.
Noterbart är att Riksdagen beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens
område ska betalas av verksamhetsutövarna. Det är även viktigt att veta att omfattningen på
myndighetsutövningen kan komma att behöva utökas. Det finns signaler på detta bland annat från Vattenmyndigheten.
MTG-styrgrupp har rekommenderat att miljö- och byggnadsnämnden fattar nya beslut när
det gäller samtliga nu aktuella taxor som är under revidering. Detta i och med att man fattat
lite olika beslut i Mariestad respektive Töreboda. Dessutom vill man att nämnden föreslår
nya datum då taxorna ska träda i kraft.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-08

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 13 (forts.)
______________________________________________________

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antar en ändrad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med i ärendet upprättat förslag. Den timavgift
som taxan rekommenderas bygga på bör, om den nu föreslagna nivån på 820 kronor inte
accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i
intervallet 710 till 899 kronor. Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-04 § 183, Förslag på taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Powerpoint presentation: Förslag på 5 nya eller ändrade taxor för miljö- och byggnadsnämnden.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-08

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 14

KS 2013/101

Förslag på taxa enligt tobakslagen
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar den ändrade taxan enligt tobakslagen i enlighet med upprättat
förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme exklusive indexuppräkning.
Taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog år 2006 en
taxa för tillsyn enligt tobakslagen. Ändringen av taxan i det upprättade förslaget har gjorts
med avseende på en anpassning av miljö- och byggnadsnämndens faktiska timkostnad.
Kommunfullmäktige i Mariestad och i Töreboda har fattat olika beslut och beslut som varit
svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta om
samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska vara densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör, om den
nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor. Nämnden föreslår
att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-04 § 184, Förslag på taxa enligt
tobakslagen.
Gällande taxa för tillsyn enligt tobakslagen.
Förslag till ny taxa enligt tobakslagen.
Powerpoint presentation: Förslag på 5 nya eller ändrade taxor för miljö- och byggnadsnämnden.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-08

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 15

KS 2013/102

Förslag på taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar den ändrade taxan enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme exklusive indexuppräkning.
Taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
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.
Kommunfullmäktige i Mariestad och Töreboda har fattat olika beslut och beslut som varit
svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta om
samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska vara densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör, om den
nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor. Nämnden föreslår
att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-04 § 185, Förslag på taxa enligt
lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Gällande taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Förslag till ny taxa enligt lag om handel med receptfria läkemedel.
Powerpoint presentation: Förslag på 5 nya eller ändrade taxor för miljö- och byggnadsnämnden.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-08

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 16

KS 2013/99

Förslag på taxa enligt strålskyddslagen
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar den ändrade taxan enligt strålskyddslagen i enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme exklusive indexuppräkning.
Taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog i oktober
2008 en taxa för tillsyn enligt strålskyddlagen. Ändringen av taxan i det upprättade förslaget
har gjorts med avseende på en anpassning av den faktiska timkostnaden som miljö- och
byggnadsnämnden numera har.
Kommunfullmäktige i Mariestad och i Töreboda har fattat olika beslut och beslut som varit
svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta om
samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska vara densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör, om den
nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor. Nämnden föreslår
att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-04 § 186, Förslag på taxa enligt
strålskyddslagen.
Gällande taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.
Förslag till ny taxa enligt strålskyddslagen.
Powerpoint presentation: Förslag på 5 nya eller ändrade taxor för miljö- och byggnadsnämnden.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-08

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 17

KS 2013/100

Förslag på taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska
biprodukter
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar den ändrade taxan för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter i enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme exklusive
indexuppräkning.
Taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter.
Kommunfullmäktige i Mariestad och i Töreboda har fattat olika beslut och beslut som varit
svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta om
samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska vara densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör, om den
nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor. Nämnden föreslår
att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-04 § 187, Förslag på taxa för
offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter
Gällande taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter.
Förslag till ny taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter.
Powerpoint presentation: Förslag på 5 nya eller ändrade taxor för miljö- och byggnadsnämnden.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-08

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 18

KS 2013/424

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelse om samverkansregler mellan
Sveriges kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech
och Swedish Labtech.
Bakgrund

En god samverkan med industrin utgör ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens
fortbildning och kometensutveckling. Det är bl.a. nödvändigt för att kunna förbättra metoder och behandlingar samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet.
Överenskommelsen berör inte kommunens verksamhet i någon större omfattning. Det kan
dock vara aktuellt om kommunen till exempel behöver produktinformation om egenskaper,
funktioner och handhavande av en medicinskteknisk produkt som behövs till en patient
med särskilda behov.
Överenskommelsen kommer inte att innebära några tillkommande kostnader för kommunen i samband tecknandet.
Förvaltningen vård och omsorg föreslår kommunstyrelsen att godkänna och anta överenskommelse om samverkansregler mellan Sveriges kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av medicinskt ansvarig sköterska Carina Gustavsson 2013-12-17.
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting 2013-11-15, Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.
Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Socialnämnden)
(Sektorchef Lotta Hjoberg)
(Medicinskt ansvarig sköterska Carina Gustavsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-08

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 19

KS 2013/455

Ansökan om bidrag till renovering av Nolhagens fyr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar ansökan från Mariestads Fyrsällskap om 20
tkr för det fortsatta renoveringsarbetet av Nolhagens fyr.
Bidraget finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en långsiktig strategi/ handlingsplan för kommunens engagemang i skärgårdsmiljön.
Bakgrund

Mariestads Fyrsällskap har inkommit med en ansökan till kulturnämnden om 20 tkr eller
högst möjliga summa för det fortsatta renoveringsarbetet av Nolhagens fyr. Kulturnämnden
beslutade 2013-12-10 att överlämna ansökan till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Mariestads Fyrsällskap bildades 2008 i samband med att det kom till några fyrentusiasters
kännedom att samtliga fyrar i anslutning till Mariestadssjön var hotade då nyttotrafiken
minskat i området. Intresset för föreningens verksamhet har sedan dess varit stort bland
Mariestadsborna. Stadsbiblioteket har samarbetat med föreningen genom att arrangera berättarkvällar för att skapa kunskap och sprida information om fyrarna. Föreningen har även
i sitt arbete fått stöd från Mariestads kommun, näringsliv och allmänhet.
Våren 2012 genomfördes renoveringen av Snappudden Nedre belägen på Röskär. Efter det
blev det kumlet på Midskär. Våren 2013 startades renoveringen av Snuggens fyr och inför
våren 2014 planerar föreningen att påbörja renoveringen av Nolhagens fyr. Kostnaden för
detta planeras uppgå till 50 tkr varav 20 tkr eller högsta möjliga summa ansökts från kulturnämnden för att fortsätta renoveringsarbetet.
Kulturchefen framhåller i en skrivelse att Mariestads Fyrsällskaps gör stor kulturhistorisk
insats för bevarandet av Mariestads fyrar, men insatsen har även en räckvidd som sträcker
sig långt över kulturnämndens verksamhetsplan då det även handlar om Mariestads identitet
och varumärke.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från kulturnämnden 2013-12-10 § 91, Ansökan om bidrag till renovering
av Nolhagens fyr
Ansökan om bidrag från Mariestads Fyrsällskap 2013-10-30
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2013-11-25, Handling Ansökan om bidrag till renovering av Nolskogens Fyr våren 2014, Mariestads Fyrsällskap.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 19 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Mariestads Fyrsällskap
Kulturnämnden
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-08

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 20

KS 2013/154

Regler för tillfälliga uteserveringar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-04-11 kommunchefen i uppdrag att utarbeta
förslag till nya regler för tillfälliga uteserveringar som ska börja gälla 2014-01-01.
I samarbete med krögarna och Mariestads handel pågår ett arbete med att ta fram enhetliga
regler för hur uteserveringar ska se ut. Detta bör förslagsvis göras i samband med att en reviderad centrumplan (gestaltningsprogram) för Mariestad tas fram under år 2014. Detta för
att säkerställa att utserveringarna utformas i enlighet med gestaltningsprogrammet. Upprättat förslag till regler för uteserveringar är därför detsamma som för år 2013.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsarkitekt Charlotte Paulsson 2013-12-11, Regler för tillfälliga uteserveringar
Regler vid utförande av tillfälliga uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Stadsarkitekt Charlotte Paulsson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 21

KS 2014/7

Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera verksamhetsplanen för en höjning av ambitionsnivån.
Bakgrund

Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det kommande
årets arbete. Från och med verksamhetsåret 2009 är det ett krav från energimyndigheten att
kommunerna formellt godkänner verksamhetsplanerna.
Energi- och klimatrådgivningen har upprättat en verksamhetsplan för år 2014.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol samt planeringschef
Kristofer Svensson, Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen i Mariestads
kommun.
Förslag till Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2014, Mariestads kommun.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 22

KS 2013/0104

Motion om att Mariestads segelklubb och Mariestads motorbåtsklubb
ska få överta driften av Mariestads småbåtshamn
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Motiveringen till beslutet är att flertalet av de synpunkter som Båtalliansen fört fram har
åtgärdats samt att det råder osäkerhet om hamnområdets framtida användning.
Bakgrund

Ola Bertilsson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads Segelklubb och Mariestads Motorbåtsklubb ska få överta driften av Mariestads småbåtshamn. Motiven som anförs är att
underhållet i småbåtshamnen är eftersatt samt att hyran för båtplatserna är höga. Med föreningsdrift menar motionären att småbåtshamnen skulle kunna erbjuda bättre service till en
lägre kostnad. Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.
År 2013 genomfördes en utredning där möjligheten att arrendera ut småbåtshamnen prövades. Bedömningen var att utarrendering inte ansågs lämplig eftersom det fanns en osäkerhet
om hamnområdets framtida användning.
Efter att en gemensam båtallians mellan båtklubbarna bildades år 2012 har regelbunden dialog förts mellan Båtalliansen och kommunens politiker och tjänstemän. Mot bakgrund av
bland annat det som kommit fram i dialogen anslog kommunstyrelsen 2013 närmare sju
miljoner kronor för upprustning av hamnområdet. Flertalet av de synpunkter som Båtalliansen fört fram har nu åtgärdats.
Eftersom det fortfarande råder osäkerhet om i vilken takt hamnområdet kommer att bebyggas är det i dagsläget inte lämpligt att arrendera ut småbåtshamnen. Samarbetet med
Båtalliansen bör vara det samtalsforum som säkerställer en fortsatt god utveckling av
hamnområdet.
Underlag för beslut

Motion av Ola Bertilsson (S) om att Mariestads segelklubb och Mariestads motorbåtsklubb
ska få överta driften av Mariestads småbåtshamn.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-12-20, Svar på motion gällande drift av småbåtshamn.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ola Bertilsson)
(Tekniska förvaltningen)
Justerandes signatur
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KS 2011/0318

Medborgarförslag om åtgärder mot nedskräpning på Nya Torget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat.
Mariestads kommun för en dialog kring nedskräpningen på torget inom ramen för Handelsplats Mariestad. Handelsutvecklaren kommer att driva frågan om nedskräpning med
handeln och krögarna. Vidare pågår ett arbete med att se över papperskorgarnas placering och utformning i centrala Mariestad.
De lokala ordningsföreskrifterna reglerar inte nedskräpning då detta styrs av lagstiftning.
Bakgrund

Lars Arenstrand har i ett medborgarförslag föreslagit en fördjupad dialog med näringsidkare
runt torget avseende nedskräpning samt att den lokala ordningsstadgan utformas på ett sätt
som stödjer näringsidkarnas ansvar. Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.
Problemen med nedskräpningen av framförallt pizzakartonger har varit ett återkommande
problem på Nya Torget. Samtal har förts med näringsidkarna vid ett flertal tillfällen. De har
ombetts att informera kunderna om denna olägenhet samt att städa upp efter sina kunder.
Under en period 2011 drogs helgstädningen av torget in men eftersom konsekvenserna blev
för stora återinfördes städning.
I och med att Mariestads handel anställt en handelsutvecklare har dialogen mellan näringsidkarna och kommunens tjänstemän förbättrats. Renhållningen av Mariestad har varit
en av de punkter som diskuterats vid sammankomsterna. Handelsutvecklaren Lars Wallberg
kommer att driva frågan om nedskräpning med handeln och krögarna. Förhoppningsvis kan
information och samverkan leda till mindre nedskräpning. Det pågår även ett arbete med att
se över papperskorgarnas placering samt utformning i centrala Mariestad.
När det gäller ”Lokala ordningsföreskrifter för Mariestad” regleras endast sådant som inte
redan finns beskrivet i Svensk lag. Nedskräpning är reglerat i Svensk lag och finns därför
inte med i de lokala ordningsföreskrifterna.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Lars Arenstrand om att kommunen ska föra en fördjupad dialog
med näringsidkare runt torget avseende nedskräpning samt att den lokala ordningsstadgan
utformas på ett sätt som stödjer näringsidkarnas ansvar.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-12-20, Yttrande över medborgarförslag gällande uppstädning av Nya Torget.
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Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Lars Arenstrand)
(Tekniska förvaltningen)
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KS 2014/8

Förtida lösen av finansiell post inom telefonitjänstavtalet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner en förtida lösen om 518 400 kr gällande finansiell post inom
telefonitjänstavtalet med VänerEnergi. Medel tas från kommunstyrelsens budget år 2013
ansvar 1020 verksamhet 10814.
Bakgrund

Vid ett gemensamt möte i december mellan företrädare för VänerEnergi telekom och tjänstemän från kommunledningskontoret framkom att det vore ekonomiskt fördelaktigt för
kommunen att göra en förtida lösen av tidigare finansiella lösningar inom det gemensamma
telefonitjänstavtalet. Kvarvarande belopp per 2013-12-31 är 518 400 kr.
Genom att lösa in kommunens kvarstående skuld för tidigare finansiell överenskommelse
gällande en gammal växel rensas telefoniavtalet från de extra kostnader som belastat anknytningskostnaderna. Detta sänker driftskostnaden framöver och medför att avtalet blir
tydligt, transparent och möjligt att jämföra med andra leverantörer.
Grunden är en månadskostnad om 21 600 kr. Fördelat på de ca 950 anknytningar som idag
finns i drift innebär detta en reducering av nuvarande anknytningskostnad om 23
kr/anknytning från 2014-01-01.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri 2013-12-19, Förtida lösen av finansiell post inom telefonitjänstavtalet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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KS 2013/441

Ansökan från Torsö Bygdegårds- och idrottsförening om kommunalt
bidrag och anläggningsbidrag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte tillstyrka ansökan från Torsö Bygdegårds- och idrottsförening. Motiveringen till beslutet är att det inte är förenligt med reglerna för bidrag till
landets friskolor.
Bakgrund

Torsö Bygdegårds- och idrottsförening (Torsö BIF) har inkommit med en ansökan till Mariestads kommun. En förutsättning för ansökan är att Torsö BIF tecknar ett tioårigt arrendeavtal för gymnastiksalen/idrottshallen med Torsö Skärgårdsskola Ekonomisk förening.
Ansökan avser:
-

Ett kommunalt bidrag om 290 tkr för återuppbyggandet av gymnastiksalen/ idrottshallen på Torsö Skärgårdsskola. Ett bidrag ger möjlighet att förbättra lokalen jämfört med
hur den var innan branden.

-

Ett besked om Torsö BIF har möjlighet att erhålla s.k. anläggningsbidrag för att arrendera lokalen/anläggningen, i enlighet med de riktlinjer som gäller för övriga föreningsägda/arrenderade anläggningar i kommunen.

Ansökan har överlämnats till stadsjuristen samt fritidschefen för beredning.
Stadsjuristens synpunkter:
Torsö skola ägs av Torsö Skärgårdsskola Ekonomisk förening, som bedriver utbildningsverksamhet i lokalerna (friskola). Den ekonomiska föreningen agerar på en öppen marknad
och verksamheten är huvudsakligen finansierad via bidrag från Mariestads kommun.
Från och med kalenderåret 2010 gäller förtydligade regler om kommunernas bidrag till fristående skolor. Reglerna utgår från likabehandlingsprincipen. Principen innebär att det inte
längre är möjlighet för en kommun att träffa överenskommelse om bidragets storlek med
huvudmannen för en fristående skola. Alla friskolor ska behandlas enligt samma regler.
Det ansökta bidraget ska användas till förbättringsåtgärder inom Torsö skola. Gymnastiksalen ska även fortsättningsvis kunna användas av friskolan i samma utsträckning som tidigare. Det föreligger därför en uppenbar risk för att det sökta bidraget kan bedömas som ett
bidrag även till friskolan. Ett sådant bidrag är inte förenligt med reglerna för bidrag till landets friskolor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-08

Sida 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 25 (forts.)
______________________________________________________

Fritidschefens synpunkter:
Torsö BIF vill ha förhandsbesked om det är möjligt att erhålla anläggningsbidrag för Torsö
Skärgårdsskolas gymnastiksal om föreningen tecknar ett tioårigt hyresavtal för gymnastiksalen med Skärgårdsskolan där skolan fritt får disponera lokalen för skolans behov. Avsikten
med detta förfarande är att Torsö BIF då kan agera som medfinansiär till skolans ökade
kostnader som uppstår vid nybyggnationen av gymnastiksalen.
Torsö BIF anger i sin skrivelse att man idag redan ”hyr bl.a. gymnastiksalen för flera motions- och idrottsverksamheter för alla åldersgrupper”. Det framgår dock inte i föreningens
skrivelse om behovet av egen tid kommer att öka i samband med att föreningen hyr gymnastiksalen på heltid.
Torsö BIF fick år 2013 ett anläggningsbidrag om 120 tkr vilket placerar föreningen bland de
sju föreningar som erhåller i särklass högst bidrag. Bland dessa föreningar återfinns fyra fotbollsklubbar som även får bidrag för sin barn- och ungdomsverksamhet, vilket Torsö BIF
inte får. Detta förhållande kan indikera ett lägre antal verksamma barn och ungdomar i
Torsö BIF än i andra likartade föreningar med anläggningsbidrag.
Torsö BIF uppmanas att ansöka om anläggningsbidrag i vederbörlig ordning till fritidskontoret senast 1 april. Efter kommunstyrelsens beslut om vilka föreningar som erhåller anläggningsbidrag betalas bidraget ut av fritidskontoret senast 1 juli.
Underlag för beslut

Ansökan från Torsö Bygdegårds- och idrottsförening 2013-12-06, Ansökan till Mariestads
kommun om stöd för åtgärder som stärker Torsös långsiktiga utvecklingsmöjligheter.
Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2014-01-02, Ansökan om stöd för åtgärder
som stärker Torsös långsiktiga utveckling.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-12-18, Begäran från Torsö Bygdegårds- och idrottsförening om förhandsbesked för möjlighet till utökat anläggningsbidrag
som stöd till Torsö Skärgårdsskola.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Torsö Bygdegårds- och idrottsförening)
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
(Fritidschef Tomas Ekström)
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Diskussion om verksamheten inom arbetsmarknadsenheten
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen.
Bakgrund

Arbetsutskottet diskuterar förutsättningarna för arbetsmarknadsenhetens (AME) verksamhet. Vård- och omsorgschef, tillika nytillträdd chef för AME, Lotta Hjoberg deltar i diskussionen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
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KS 2013/0421

Upphävande av kommunstyrelsens beslut § 240/2013 samt beslut
om förstärkt ledningsorganisation för sektor stöd och omsorg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslut § 240/2013.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till att förstärka ledningsorganisationen
för sektor stöd och omsorg genom att inrätta en ny tjänst som administrativt stöd för
vård- och omsorgschefen som från och med 1 januari även har utökat ansvar som sektorschef.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till finansiering av
förstärkt ledningsorganisation för sektor stöd och omsorg.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-28 att ställa sig positiv till att förstärka ledningsorganisationen för sektor stöd och omsorg. Kommunstyrelsen gav även kommunchefen i uppdrag
att lämna förslag till finansiering av förstärkt ledningsorganisation för sektor stöd och omsorg.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att ovanstående beslut ska förtydligas enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till att förstärka ledningsorganisationen för
sektor stöd och omsorg genom att inrätta en ny tjänst som administrativt stöd för vård- och
omsorgschefen som från och med 1 januari har utökat ansvar som sektorschef.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till finansiering av förstärkt ledningsorganisation för sektor stöd och omsorg.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-11-28 § 240, Förstärkt ledningsorganisation
för sektor stöd och omsorg.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Socialnämnden)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg)
(Ekonom Annika Olsson)
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Närings- och utvecklingsfrågor
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nyföretagarcentrum 2014

Näringslivsutvecklare Mats Widhage informerar om verksamheten inom NyföretagarCentrum. Informationen innefattade bl.a. statistik för år 2014.
______________________________________________________

Handelsplats Mariestad

Näringslivsutvecklare Mats Widhage informerar om verksamheten inom Handelsplats Mariestad. Informationen innefattade bl.a. en redovisning av medlemmar, aktiviteter, arbetsgrupper m.m.
______________________________________________________

Stationshuset

Näringslivsutvecklare Mats Widhage informerar om förslag till långsiktiga åtgärder för att
komma till rätta med den stökiga situationen i stationshuset.
______________________________________________________

Electrolux

Näringslivsutvecklare Mats Widhage informerar kommunens ansvar och möjligheter med
anledning av uppsägningar på Electrolux.
______________________________________________________

Landsbygdsstrategin

Näringslivsutvecklare Mats Widhage informerar om pågående arbete med att upprätta en
landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
Arbetsutskottet efterfrågade en tidplan för det fortsatta arbetet.
______________________________________________________
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Återrapportering av uppdrag
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tidplan för toalett i stadsparken

Tekniska chefen Åke Lindström samt mark- och exploateringschef Erik Randén lämnar en
återrapportering av uppdraget att etablera en offentlig toalett i stadsparken. Kompletterande
information i ärendet kommer att presenteras på arbetsutskottets sammanträde 2013-01-22.
______________________________________________________

Tidplan för ombyggnad av Tunaholmsskolans aula

Tekniska chefen Åke Lindström lämnar en rapport om den beslutade ombyggnaden av Tunaholmsskolans aula. Tekniska chefen återkommer med ytterligare information i ärendet.
______________________________________________________

Tid- och åtgärdsplan för renovering av Ekuddens utebad

Tekniska chefen Åke Lindström lämnar en rapport om återstående renoveringsåtgärder vid
Ekuddens utebad. Inventeringen av ytterligare åtgärder pågår. Tekniska chefen återkommer
med en tidplan för projektet.
______________________________________________________

Uppföljning av arrendeavtal för Ekuddens camping

Arbetsutskottet konstaterar att kommunen inte har genomfört någon Uppföljning av arrendeavtal för Ekuddens camping. Arbetsutskottet konstaterar att denna uppföljning måste
genomföras i enlighet med avtalet.
______________________________________________________

Renovering av tennisbanorna

Tekniska chefen Åke Lindström informerar om att tre tennisbanor kommer att vara spelbara i maj månad.
______________________________________________________

Tidplan för utsmyckning av krontorpsrondellen

Planeringschef Kristofer Svensson informerar om bakgrund och pågående arbete med att
upprätta förslag till utsmyckning av krontorpsrondellen.
______________________________________________________

Tidplan för åtgärder i Esplanaden

Tekniska chefen Åke Lindström återkommer med information i ärendet.
______________________________________________________
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Tidplan för ommålning av vattentornet

Arbetsutskottet diskuterar alternativa förslag till ommålning och belysning av vattentornet.
______________________________________________________

Nedskräpning utanför Stadshotellet i julhelgen

Arbetsutskottet konstaterar att det var en betydande nedskräpning på och runt stora torget
på annandag jul. Tekniska förvaltningen uppmanas att bemanna ytterligare i samband storhelger samt att samtala med berörda näringsidkare.
______________________________________________________

Lägesrapport och åtgärder vid Norra infarten/bensinstationen

Mark- och exploateringschef Erik Randén lämnar en lägesrapport över planerade åtgärder
vid norra infarten till centralorten. Mark- och exploateringschefen bereder ärendet vidare
och återkommer med förslag till beslut.
______________________________________________________

Lägesrapport och tidplan för nybyggnation på Galeasen

Mark- och exploateringschef Erik Randén samt planeringschef Kristofer Svensson lämnar
en lägesrapport över Mariehus planerade nybyggnation av två huskroppar på kv. Galeasen.
______________________________________________________

Lägesrapport: Överklagade detaljplaner

Mark- och exploateringschef Erik Randén samt planeringschef Kristofer Svensson lämnar
en lägesrapport om överklagade detaljplaner. Besked om Tjörnudden norra och södra väntas i slutet av januari. Besked om Sundet väntas till hösten.
______________________________________________________

Lägesrapport: Avtal för nybyggnation i Västra Skogen

Planeringschef Kristofer Svensson lämnar en rapport om nybyggnation i Västra Skogen.
Götenehus kommer att köpa fyra tomter för att bygga fyra parhus för seniorboende.
______________________________________________________

Lägesrapport: Tidanbron, uppföljning och kostnader

Mark- och exploateringschef Erik Randén lämnar en rapport om pågående planering och
arbete med en gång- och cykelbro över Tidan från Trädgårdens skola till Gärdesparken.
______________________________________________________
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Lägesrapport: Åtgärder vid stationshuset

KS 2014/3

Kommunchef Lars Arvidsson samt individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson har
upprättat en sammanställning över genomförda och planerade aktiviteter med syfte att öka
trivseln i stationshuset.
Sammanställningen presenteras på sammanträdet.
______________________________________________________

Tid- och underhållsplan för fastighetsunderhåll

KS 2014/3

Kommunchef Lars Arvidsson har upprättat en sammanställning över genomförda och planerade aktiviteter med syfte att upprätta en tid- och underhållsplan för kommunens fastighetsunderhåll.
Sammanställningen presenteras på sammanträdet.
______________________________________________________

Åtgärdsplan för konstgräsplan på Lekevi

KS 2014/3

Kommunchef Lars Arvidsson har i en skrivelse kortfattat redovisat att det finns två alternativ för att åtgärda ojämnheterna på konstgräsplanen vid Lekevi. Skrivelsen redovisas på
sammanträdet.
Projektledare Johan Bengtsson informerade om problemen med konstgräsplanen samt de
diskussioner som förs med entreprenören som anlagt planen.
______________________________________________________

Lägesrapport: Oberoende utredning av Vänershof

KS 2014/3

Kommunchef Lars Arvidsson har i en skrivelse kortfattat redovisat att konsulter är vidtalade och att första mötet kommer att ske under vecka tre. Kommunchefen framhåller dock
att ambitionsnivån för utredningen måste förtydligas.
______________________________________________________
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