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Kommunstyrelsen
Ks § 1

KS 2012/0326

Redovisning av konsekvenser för generella bullerriktlinjer vid
vindkraftsetablering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde den 10 februari
2014.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28 att revidera gällande vindbruksplan och samtidigt låta undersöka konsekvenserna av en generell gräns på 35 dB(A) för vindkraftsbuller
vid bostäder och fritidshus. Kommunens möjligheter att begränsa inskränkandet på det allmänna intresset från vindkraftsbuller ligger främst i vetoprövningen (miljöbalken 16 kap 4§)
som ligger till grunden för varje enskild etablering där tillstånd krävs. Vindbruksplanen avser
att vara vägledande för kommunens beslut.
Vindkraftverk med olika förutsättningar och fabrikat har olika avstånd till den uppfattningsbara ljudnivån 35 dB(A). Avståndet måste därför generaliseras. Därmed rekommenderas en tillämpning av begreppet ”skyddsavstånd” istället för ”35 dB vid bostad eller fritidshus” då definitionen blir exakt för myndigheter och projektörer. Ljudberäkningar som inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen i flera anmälnings- och tillståndsärenden (13
stickprov) har använts för att beräkna medelvärde för nyare etableringar. Avsikten att utelämna gamla verk är att dessa alstrar mindre el och är inte konkurrensmässiga på dagens
energimarknad. Mer troligt är att fler verk med 150-200 meters totalhöjd kommer att sättas
upp och därför prioriteras bullerberäkningar från nyare vindkraftverk med denna totalhöjd.
Ljudutbredningen vid 40 dB(A) ligger på medelavståndet 550 meter. Ljudutbredningen vid
35 dB(A) ligger på avståndet 900 meter (en avståndsökning på 63 procent). I det fall ett enskilt verk begränsas till 35 dB(A) till närmaste bostad eller fritidshus, snarare än 40 dB(A),
sker en förlust på 40 hektar av kringliggande mark som tidigare var lämplig för nya bostäder
eller fritidshus. Den utökade arealen per verk som tas i anspråk ökar med ytterligare 144
procent som kan ses som en inskränkning på andra intressen. Exempelvis kan framtida bostäder inte anläggas inom 900 meter från ett befintligt vindkraftverk.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-10 att återremittera ärendet för att kompletteras med
en omvärldsanalys. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2013-12-05 och
beslutade att notera informationen.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
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Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästa sammanträde den 10 februari 2014.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt projektledaren för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson 2013-11-16, Redovisning av konsekvenser för generella bullerriktlinjer vid vindkraftsetablering.
Underlag inför behandling av återremiss enligt Ks § 189/13, Sammanställning skyddsavstånd.
Kartor, Utkast Mariestad Vindbruksplan.
Jämförelse, Lämpliga områden i Mariestads kommun, 500 meter till bostad respektive 900
meter till bostad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Projektledare för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson
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KS 2013/0432

Beslut om samråd av förslag till reviderad vindkraftsplan för
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde den 10 februari
2014.
Bakgrund

Kommunfullmäktige gav 2013-01- 28 kommunstyrelsen i uppdrag att revidera vindbruksplanen. Fullmäktige ansåg vid samma tillfälle att kommunstyrelsen särskilt skulle pröva att
införa en generell gräns för vindkraftverkens ljudpåverkan vid bostäder på 35 db(A).
Utvecklingsenheten har utarbetat ett reviderat förslag till vindkraftsplan för Mariestads
kommun i vilket två tidigare utpekade områden föreslås utgå ur planen. Det föreslås inte att
något nytt område läggs till.
Inför beslut om samråd lämnar utvecklingsenheten följande förslag till beslut:
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra samråd på förslag till reviderad vindkraftsplan för Mariestads kommun.

-

Det noteras särskilt att Mariestads kommun i samrådshandlingen ska tillämpa Naturvårdsverkets riktvärden för buller, d.v.s. en ljudutbredning på 40 db(A) vid bostad och
ett skyddsavstånd om 500 meter. Kommunstyrelsen ska särskilt pröva frågan om
skyddsavstånd och bullerriktlinjer inför beslut om granskning (utställning) av förslag till
reviderad översiktsplan för vindkraft.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2013-12-05 och beslutade att notera
informationen.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästa sammanträde den 10 februari 2014.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt projektledaren för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson 2013-11-26, Information inför beslut om samråd av
förslag till reviderad vindkraftsplan för Mariestads kommun.
Förslag till revidering av Mariestads kommun tematiska tillägg till översiktsplanen gällande
VINDKRAFT, Underlag inför sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 5
december 2013.
Powerpointpresentation, Revidering av Vindbruksplanen.
Kartmaterial från GIS-analys:
- Områdesförklaringar
- Utkast till samrådshandling Mariestads Vindbruksplan 500 m skyddsavstånd, nov. 2013
- Utkast 900 m till bostad, november 2013.
Kartmaterial
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Projektledare för vindbruksplanen Anders Hulthén Olofsson
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Motion om marknadsföring på Elisas turnébuss
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Motiveringen är att dansbandet Elisas och Elisa som artist förknippas med Töreboda och
inte Mariestad.
Bakgrund

Björn Berggren (-) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska göra reklam på
dansbandet Elisas turnébuss. Syftet skulle vara att locka besökare och eventuellt boende till
våra trakter och därmed ge tillskott i ekonomin och att insatsen skulle ge ”pengarna tillbaka”.
Informationsenheten förstår tanken med marknadsföringen och att det inledningsvis, när
Elisas medverkade i Dansbandskampen 2010, fanns en tydlig koppling till Mariestad.
På senare tid har dock fokus flyttats till att ligga mer på bandets sångerska, Elisa Lindström
som tydligt marknadsför Töreboda som sin hemort. Inte minst har Elisa Lindströms medverkan med sin Törebodakör i TV-programmet Körslaget gjort att det numera är Töreboda
som förknippas med Elisa Lindström. Under år 2014 kommer fokus att fortsätta ligga på
sångerskan Elisa Lindström då hon kommer att medverka i melodifestivalen som soloartist
och inte med Elisas.
Elisas marknadsför sig som ”ett ungt dansband från Skaraborg” och på bandets hemsida
finns ingen koppling till Mariestad och på Wikipedia anges bandets ursprung som ”från
Skaraborgsområdet”. Då kopplingen till Mariestad så kraftigt försvagats till att i stort sett
saknas idag ser informationsenheten inte att det är meningsfullt att gå vidare och undersöka
möjligheten att göra reklam för Mariestad på dansbandet Elisas turnébuss.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Motion från Björn Berggren i vilken han föreslår att Mariestads kommun ska göra reklam
på dansbandet Elisas turnébuss.
Skrivelse upprättad av t.f. informationschef Annika Björklund samt chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri 2013-12-09, Marknadsföring på Elisas turnébuss.
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Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(T.f. informationschef Annika Björklund)
(Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri)
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Motion om att införa en policyparagraf om att beakta rollen som
modellområde för hållbar utveckling i alla politiska beslut
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen att införa en policyparagraf om att beakta rollen som
modellområde för hållbar utveckling i alla politiska beslut
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att kommunens tjänstemannaorganisation fortsätter
det påbörjade samarbetet med Lidköpings och Götene kommuner kring Biosfärsfrågorna.
Nils Farken (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Jan Wahn (C) och Nils Farken (MP) har i en gemensam motion föreslagit två aktiviteter för
att stärka kommunens arbete med att implementera arbetet med biosfär.
-

Att det ska införas en portal- eller policyparagraf i kommunens samtliga beslutsorgan i
vilken det ges uttryck för kommunens ambition att i alla beslut beakta att man är en del
av ett modellområde för hållbar utveckling.

-

Att Mariestads kommun tillsammans med Lidköpings och Götene kommuner utbildar
och informerar tjänstemän och förtroendevalda om vad Biosfär är för att integrera biosfärtanken i beslutsfattandet.

Kommunledningskontoret är tveksamt till nyttan med en policyparagraf i enlighet med motionen. Det finns en risk att detta bara blir en skrivbordsprodukt och inte får någon praktisk
betydelse. Det har även föreslagits att kommunen ska införa en policyparagraf om att i alla
beslut följa vision 2030. Kommunledningskontoret föreslår istället att frågan om hållbar utveckling arbetas in i mål och verksamhetsplaner. Den kommer att vara central i den kommande implementeringen av den nya varumärkesplattformen där hållbarhet är ett av de tre
kärnvärdena.
Det pågår ett aktivt arbete kring motionens andra förslag, inte minst utifrån att kommunstyrelsen har antagit mål för både 2013 och 2014, som handlar om ökad kunskap om biosfärområdet.
-

Mål nr 1 2013: 50 procent av kommunens tillsvidareanställda personal ska känna till
och vara bekanta med Biosfärsområdets vision och syfte.

-

Mål nr 5 2014: 50 procent av de medborgare som deltar i SCB:s medborgarundersökning ska känna till och förstå innebörden av begreppet biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.

Vidare finns nu ett antal arbetsgrupper där tjänstemän från de tre kommunerna arbetar tillsammans i olika frågor på uppdrag av kommunchefsgruppen. Till exempel en informatörsgrupp som tagit fram en gemensam kommunikationsplan för hur kommunen ska informera
anställda, förtroendevalda och medborgare om biosfärsområdet.
Justerandes signatur
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Därutöver finns dessutom en skolgrupp, en grupp för hållbar samhällsutveckling och en
avfallsgrupp som arbetar med en gemensam förstudie till matavfallshantering.
Chefen för kommunledningskontoret föreslår att:
-

Kommunfullmäktige avslår motionen att införa en policyparagraf om att beakta rollen
som modellområde för hållbar utveckling i alla politiska beslut

-

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att kommunens tjänstemannaorganisation
fortsätter det påbörjade samarbetet med Lidköpings och Götene kommuner kring Biosfärsfrågorna.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Nils Farken (MP) tillstyrker motionen.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

Motion från Jan Wahn (C) och Nils Farken (MP) i vilken de föreslår två aktiviteter för att
stärka biosfärsaspekten i den kommunala verksamheten.
Skrivelse upprättad av chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri 2013-12-10, Remissvar: Motion om att införa en portal- eller policyparagraf där rollen för kommunen att
ingå i ett modellområde för hållbar utveckling – Biosfärsområde – beaktas.
Kommunikationsplan för kommunerna i biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-07-02, Remissvar: Motion
om att införa en portal- eller policyparagraf där rollen för kommunen att ingå i ett modellområde för hållbar utveckling – Biosfärsområde – beaktas.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Jan Wahn)
(Nils Farken)
(Maria Vaziri)
(Kristofer Svensson)
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra ett extra sammanträde den 11 juni kl. 10.00,
sammanträdesrum Vänersalen, för att behandla prognos 2 år 2014.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-05 om styrelsens och arbetsutskottets sammanträdestider för år 2014. Med syfte att minska handläggningstiderna har kommunstyrelsens sammanträden år 2014 genomgående förlagts 14 dagar före kommunfullmäktiges sammanträden.
Med anledning av att kommunfullmäktiges sammanträde i juni genomförs innan midsommar (16 juni) är kommunstyrelsens sammanträde förlagt till den 2 juni. Det innebär att
kommunledningskontoret inte har någon möjlighet att sammanställa prognos 2 så att denna
kan presenteras på kommunstyrelsens sammanträde. Kommunledningskontoret föreslår
därför att kommunstyrelsen ska besluta om att genomföra ett extra sammanträde onsdagen
den 11 juni klockan 14.00 i sammanträdesrum Torsö.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
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Önskemål från Mariehus AB om undantag från borgensavgift
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2013-12-09, Önskemål från Mariehus AB
om undantag från borgensavgift.
Regler för borgen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mariehus AB, Ekonomichef Maria Vaziri
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Beslut om antagande: Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
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Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Planarkitekt Maria Nilsson)
(Mark- och exploateringschef Erik Randén)
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Markreservationsavtal för del av Leksberg 10:1 (Hindsberg)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-13

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 9

KS 2014/6

Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige 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.
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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-13

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 10

KS 2013/103

Förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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
2014-01-13

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 10 (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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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
2014-01-13

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 11

KS 2013/101

Förslag på taxa enligt tobakslagen
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-13

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 11 (forts.)
______________________________________________________

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
2014-01-13

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 12

KS 2013/102

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-13

Kommunstyrelsen
Ks § 12 (forts.)
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-13

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 13

KS 2013/99

Förslag på taxa enligt strålskyddslagen
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-13

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 13 (forts.)
______________________________________________________

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
2014-01-13

Sida 24

Kommunstyrelsen
Ks § 14

KS 2013/100

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-13

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 14 (forts.)
______________________________________________________

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
2014-01-13

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 15

KS 2013/424

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

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-13

Kommunstyrelsen
Ks § 15 (forts.)
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-13

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 16

KS 2013/154

Regler för tillfälliga uteserveringar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upprätta förslag till nya regler för uteserveringar.
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.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upprätta förslag till nya regler för uteserveringar.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsarkitekt Charlotte Paulsson
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-13

Sida 29

Kommunstyrelsen
Ks § 17

KS 2013/0104

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Motion av Ola Bertilsson (S) om att Mariestads segelklubb och Mariestads motorbåtsklubb
ska få överta driften av Mariestads småbåtshamn.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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)
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Medborgarförslag om åtgärder mot nedskräpning på Nya Torget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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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.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Lars Arenstrand)
(Tekniska förvaltningen)

Justerandes signatur
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Förtida lösen av finansiell post inom telefonitjänstavtalet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

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

Expedieras till:
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

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

Kommunstyrelsens beslut

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.
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.
Justerandes signatur
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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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Rune Skogsberg (C) samt Per Rosengren (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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.
______________________________________________________

Expedieras till:
Torsö Bygdegårds- och idrottsförening
Stadsjurist Rolf Sjöström
Fritidschef Tomas Ekström
Justerandes signatur
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Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 16 december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 19 december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 12 december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 19 december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 8 januari 2014 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG IT-nämnd

Protokoll från den 20 november 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG Lönenämnd

Protokoll från den 2 december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från den 3 december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus AB

Protokoll från den 3 december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur
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AB Stadens Hus

Protokoll från den 3 december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG Styrgrupp

Protokoll från den 12 december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Krishanteringsrådet Östra Skaraborg

Protokoll från den 9 december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-01-13

Anslagsdatum

2014-01-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-02-10
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

