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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 310

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Svensk förening för folkhälsoarbete. Inbjudan att kandidera till årets folkhälsokommun
2012.
2. Skara kommun, barn- och utbildningsnämnden. Beslut att ansluta sig till etableringskommunens beslut om att tillstyrka ansökan från Vänergymnasiet AB om att starta ett
fristående gymnasieskola i Mariestad.
(KS 2013/0068)
3. Bengt Andersson i Partille. Skrivelse till kommunstyrelsen med frågor om kommunens
bidrag till enskilda vägar samt exploateringschefens svar. (Bifogas) (KS 2013/0226)
4. Svens KommunRating. Skrivelse till kommunalråd Johan Abrahamsson (M) med erbjudande om en analysdag som ”second opinion” avseende kommunens ekonomi år
2014.
5. Oppositionsråd Marianne Kjellquist (S). Rapport från studieresa till Forsens nya skola i
Tidaholm den 20 maj 2013. (Bifogas)
6. Planeringschef Kristofer Svensson. Skrivelse till Triventus Consulting AB 2013-05-21,
Svar på fråga om möjlighet till nytt samrådsmöte samt information om kommunfullmäktiges beslut § 4/2013. (Bifogas) (KS 2012/0326)
7. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Översyn av riksintresseområdena för friluftsliv i
Västra Götalands län.
8. West Sweden. Årsredovisning West Sweden IF, Årsredovisning West Sweden WS AB,
Bokslutsrapport West Sweden SA, Revisionsberättelse WSIF, Revisionsberättelse
WSAB, Granskningsrapport WSAB.
9. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Beslut om att bilda naturreservatet Vristulven i
Mariestads kommun.
(KS 2012/0339)
10. Miljö- och byggnadsförvaltningen. Svar på kompletteringsremiss om Vasa Vind AB:s
tillståndsansökan, Västra Kinneskogen 2:1 Mariestads kommun. (KS 2013/0193)
11. Tekniska nämnden. Beslut att godkänna föreslagna mål för nämndens verksamhet år
2014.
(KS 2013/0067)
12. Kommunstyrelsen i Töreboda kommun. Beslut att bevilja till en tredjedel ansökan om
medel för att bekämpa myggorna runt sjön Östen och anslå 18 448 kronor till Myggföreningen runt sjön Östen under förutsättning att Skövde och Mariestads kommuner
fattar motsvarande beslut.
(KS 2013/0197)
13. Länsstyrelsen Västra Götaland. Beslut att Mariestads kommun/utvecklingsenheten har
beviljats 48,93 procent som projektstöd inom leader för projektet Handelsplats Mariestad.
Justerandes signatur
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14. Planeringschefen. Skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götalands län 2013-05-30, Ansökan om bidrag för framtagande av landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
(KS 2010/0271)
15. Socialstyrelsen. Information om att Socialstyrelsens tillsynsverksamhet övergår till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 1 juni 2013. Den nya myndigheten tar över
ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS. All
tillståndsprövning inom socialtjänsten och viss tillståndsprövning inom hälso- och
sjukvården övergår till IVO.
16. Rädda Barnen. Pressmedelande till kommuner och landsting, Sociala skyddsnätet för
barn: stora kommunala skillnader.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Statens folkhälsoinstitut, Västra Götalandsregionen m.fl. Inbjudan till konferensen ”Förebygg.nu – Den främjande och förebyggande konferensen på västkusten” den 13-13 november i Göteborg.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Ksau § 312

KS 2013/0153

Prognos 2 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 2 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
till handlingarna.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 2 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonom Jonas Eriksson)
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Ksau § 313

KS 2013/0153

Prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun till handlingarna.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidiet i tekniska nämnden för att presentera vilka åtgärder som vidtagits samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppnå
en budget i balans under innevarande år. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets
sammanträde 2013-08-15.
Åtgärdsförslagen ska vara politiskt beslutade.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Tekniska nämnden)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
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Ksau § 314

KS 2013/0249

Inköp av varor och tjänster utanför ramavtal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger redovisningschefen i uppdrag att arbeta vidare
med att tydliggöra de riktlinjer och beslut som finns kring inköp och upphandlingar.
Samtliga upphandlare ska kvittera att de har tagit del av de riktlinjer och beslut som gäller avseende inköp och upphandlingar.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten till en samlad organisation för all upphandling, inklusive entreprenader.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-03-13 kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett
beslutsunderlag avseende att personer som handlar varor och tjänster utanför ramavtal ska
vara personligt ersättningsskyldiga. Uppdraget har överlämnats till redovisningschefen för
beredning.
Redovisningschefen framhåller att en rutin där de personer som handlar varor och tjänster
ska vara personligt ersättningsskyldiga inte är ett led i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Att införa en sådan rutin skulle bl.a. öka det administrativt arbete med kontroll och avstämningar. Det kan även leda till juridiska frågor som inte främjar kommunens
sätt att profilera sig. Det finns ingen kommun i vår närhet som har denna rutin, den finns
inte heller hos några andra kommuner som vi samarbetar med.
Redovisningschefen föreslår istället att kommunen ytterligare tydliggör de riktlinjer och beslut som finns kring inköp och upphandlingar. Arbetet med den politiskt beslutade beställarorganisationen får fortsätta och även stärkas samt att den får tid att genomföras fullt ut.
Vidare ska ansvaret hos respektive chef tydliggöras så inga oklarheter finns inom området.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergquist 2013-05-23, Svar på uppdrag till
kommunchefen daterat 2013-04-30.
______________________________________________________

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergquist
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Ksau § 315

KS 2013/0248

Information:
Varor och tjänster som mest frekvent handlas utanför ramavtal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tekniska förvaltningen ska lämna en fördjupad
redovisning av förvaltningens inköp utanför ramavtal. Redovisningen ska prioritera områdena fastighetstjänster och tekniska VA-tjänster.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-03-13 kommunchefen i uppdrag att kartlägga
vilka varor och tjänster som mest frekvent handlas utanför ramavtal. Uppdraget har överlämnats till redovisnings- och upphandlingsenheten för beredning.
Utgångspunkt för genomförande av uppdraget var internkontrollen för 2012 som fokuserades på inköp från leverantörer där årsvolymen är högre än direktupphandlingsgränsen.
Icke avtalade leverantörer med en inköpsvolym över direktupphandlingsgränsen
Avtal – Leverantörer med avtal
Avtal saknas
Entreprenader – har inte upphandlats via upphandlingsenheten
Övriga – Finansiella bolag, terminsavgifter, systemkostnader m.m.

135 272 tkr
10 779 tkr
83 074 tkr
42 398 tkr

50 %
4%
31 %
16 %

Totalt

271 523 tkr

100 %

Inköpsgruppen Avtal saknas.
Utifrån ärendet har den definierade inköpsgruppen Avtal saknas specificerats för att se fördelningen av inköp utanför avtal. Gruppen har delats in i olika produkt- och tjänsteområden.
Fastighetstjänster
Livsmedel
Tekniska/BUN - varor
Tekniska VA - tjänster
Konsulttjänster
Tjänster tekniska/BUN
Tekniska/olika verks-tjänster
Tekniska Gata - tjänster
Fastighet - varor
Tekniska Städ - maskinhyra
BUN - AV-produkter

3 402
791
1 281
2 515
730
419
324
310
305
298
405

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

32 %
7%
12 %
23 %
7%
4%
3%
3%
3%
3%
4%

Totalt

10 779

tkr

100 %
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Kommentar: I ett eventuellt fortsatt fördjupat arbete kring inköpsrutiner bör fokus läggas
inom området Entreprenader. Där sker arbetet och upphandlingar direkt i verksamheterna
och stora belopp förekommer.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist, e-handelsansvarige Malin Kvarnrud,
upphandlare Irina Kitaeva samt inköpare Camilla Sundler 2013-05-24, Svar på uppdrag till
kommunchefen daterat 2013-04-30.
______________________________________________________

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
E-handelsansvarige Malin Kvarnrud
Upphandlare Irina Kitaeva
Inköpare Camilla Sundler
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KS 2013/0228

Diskussion om fortsatt medverkan i Leaderarbetet
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delta i Leader (CLLD) under nästa programperiod.
2. Arbetsutskottet beslutar att utöka det geografiska området så att hela kommunen ska
ingå i Leader.
3. Arbetsutskottet ställer sig positiva till att fortsätta med samma geografiska område som
idag (Mariestad, Gullspång, Karlsborg och Töreboda).
4. Arbetsutskottet beslutar att utse planeringschef Kristofer Svensson som kommunens
kontaktperson i samband med framtagandet av den nya strategin.
Bakgrund

Nuvarande programperiod för Leaderarbetet kommer att avslutas när innevarande år löper
ut. Nästa period kommer att heta Community Led Local Development (CLLD) och pågår
mellan åren 2014 – 2020. Arbetet kommer att ha sin grund i Leadermetoden.
Under innevarande period har Leaderarbetet organiserats mellan kommunerna Mariestad,
Töreboda, Gullspång och Karlsborg. Enligt Leaders egen utvärdering har varje ”kommunal
krona” i Leader Norra Skaraborg gett drygt åtta kronor i övrig finansiering.
Mariestads kommun har årligen bidragit med ca 424 tkr till Leader Norra Skaraborg. Det
kan noteras att hela kommunen inte ingår i Leaderområdet, 7 600 invånare i tätorten har
undantagits från Leaderområdet och kommunens deltagande baseras på ett invånarantal om
totalt 16 333 invånare.
Leader Norra Skaraborg har ställt ett antal frågor för att tydliggöra kommunens intresse om
fortsatt medverkan i landsbygdsutvecklingsarbetet i denna del. Mot bakgrund av de framförda frågorna har arbetsutskottet att diskutera:
-

Är kommunen intresserad av att delta i Leader (CLLD) under nästa programperiod.

-

Är kommunen i så fall intresserad av att utöka det geografiska området så att hela
kommunen ingår i Leader (Uppskattad kostnad XXX kronor) eller vill kommunen fortsätta i samma geografiska Leaderområde som idag?

-

Ska kommunen utse en kontaktperson i arbetet med att ta fram en ny strategi?

Underlag för beslut

Skrivelse från Leader Norra Skaraborg 2013-05-23, Intresseförfrågan angående fortsatt
medverkan i Leaderarbetet.
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Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-05-30, Intresseförfrågan om
fortsatt medverkan i Leaderarbetet.
Regeringskansliet, Landsbygdsdepartementet, Information om Leader i nästa landsbygdsprogram.
Leader Norra Skaraborg, Sammanställning beviljade projekt Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
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Ksau § 317

KS 2013/0209

Yttrande över förslag till gemensamt Fiskeområde för Vänern
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget till gemensamt Fiskeområde för Vänern:
1. Mariestads kommun är positiv till att frågor som berör Vänern ges förutsättning att
hanteras i ett regionalt eller transregionalt sammanhang. Mariestads kommun är även
positiv till att de organisationer och samarbeten som idag är etablerade kring Vänern
ges så goda förutsättningar som möjligt till samordning med varandra. I detta sammanhang tror vi att det är viktigt att de olika organisationernas geografiska uppdragsområden så långt det är möjligt och lämpligt liknar varandra.
2. Mariestads kommun är positiv till att nuvarande Fiskeområde Vänerskärgården med
Kinnekulle utökas. Bildande av ett gemensamt fiskeområde för hela Vänern måste dock
vila på goda förutsättningar till lokal dialog och förankring, deltagande offentliga parter,
ideella organisationer och företag. I nuvarande underlag går detta inte att utläsa. Skrivelsen redogör inte på vilket sätt ett gemensamt Fiskeområde för hela Vänern på ett
bättre sätt tar tillvara det lokala engagemanget kring dessa utvecklingsfrågor, jämfört
med hur det har varit under innevarande programperiod. Det fortsatta arbetet bör
grundas på en utvärdering och analys av innehåll och utfall av Fiskeområdenas arbete i
nuvarande geografiska områden.
3. Ett Fiskeområde för Vänern måste på ett rationellt sätt kunna samverka, samarbeta och
kanske även samordnas med lämpliga Leaderorganisationer (CLLD).
4. Mot ovanstående resonemang ställer sig Mariestads kommun bakom tanken på att bilda
ett gemensamt fiskeområde för Vänern. Kommunens medfinansiering får prövas i särskild ordning inför ny programperiod. Det är lämpligt att frågor om organisation, finansiering m.m. diskuteras och beslutas i samband med utformning av strategi och ansökan.
Bakgrund

Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle redovisar i en skrivelse till kommunerna
utmed Vänern att frågan om möjligheten att inför kommande programperiod (2014-2020)
bilda ett fiskeområde för hela Vänern. Jordbruksverket är positiva till ett gemensamt område och berörda kommuner, regioner samt länsstyrelser har enligt Biosfärsområdes redovisning varit överlag positiva till ett gemensamt område.
Enligt skrivelsen förväntas ett gemensamt fiskeområde kunna bidra till att stärka fiskeresursen i Vänerregionen och därmed bidra till att sprida en positiv bild och stärka Vänerns varumärke.
Mariestads kommun bidrar idag med ett årligt medfinansieringsbidrag om 88 tkr för Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
Justerandes signatur
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Underlag för beslutet

Skrivelse från ordföranden i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 2013-05-03,
Fiskeområde Vänern.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-05-30, Yttrande över förslag
till gemensamt fiskeområde för Vänern.
Noteringar från samrådsträff för Vänerfiske den 6 februari 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Ove Ringsby, Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
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KS 2013/0024

Beslut om antagande:
Detaljplan för kv. Flamman, Mariestad centralort
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för kv. Flamman i Mariestad centralort.
Bakgrund

Fastighetsägaren till Flamman 3 har framfört önskemål om att möjliggöra nybyggnation för
handelsändamål på fastigheten. Gällande stadsplan 117 medger endast garageändamål vilket
medför att en ny detaljplan är nödvändig för den avsedda verksamheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-02-01 kommunledningskontoret i uppdrag att
utarbeta förslag till ny detaljplan för kv. Flamman i Mariestadstätort.
Syftet med detaljplanen är att skapa ett helhetsgrepp över kvarteret där tidigare planer har
varit gällande för olika fastigheter. Tidigare stadsplan för fastigheterna Flamman 2 och 3
medger endast garageändamål, i dagsläget bedrivs dock verksamheter i form av handel, bilservice och kontor. För att fortsättningsvis möjliggöra rådande användning och skapa förutsättningar för utveckling av området medges handel, kontor och bilservice. Fastigheterna
Flamman 5, 8 och 11 är alla planlagda för småindustriändamål. Verksamheterna är främst
inriktade mot bilservice och försäljning. I den nya planen kompletteras småindustriändamål
med handel och kontor.
Planen har utarbetats enligt enkelt planförfarande och varit föremål för samråd under tiden
2013-04-25 till och med 2013-05-24. Efter samrådet har planen reviderats utifrån inkomna
synpunkter.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt exploateringschef Erik Randén
2013-05-29, Beslut om antagande: Detaljplan för kv. Flamman, Mariestad centralort.
Detaljplan för kv. Flamman, Mariestad centralort, planbeskrivning antagandehandling maj 2013.
Detaljplan för kv. Flamman, Mariestad centralort, Samrådsredogörelse.
Detaljplan för kv. Flamman, Mariestad centralort, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Exploateringschef Erik Randén)
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KS 2013/0099

Revidering av taxa enligt strålskyddslagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. Samråd ska ske med övriga
samverkanskommuner innan beslut fattas i ärendet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog i oktober
2008 en taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Ändringen av taxan i det nu liggande förslaget har gjorts med avseende på en anpassning av den faktiska timkostnaden som miljö- och
byggnadsnämnden numera har för tillsynen.
Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1100 timmar per år
och att den tiden är debiterbar. Detta är alltför högt räknat, men får ses som ett långsiktigt
mål. I tidigare taxa har kalkylen legat på 1 000 timmar per handläggare. Erfarenheter från
andra kommuner har pekat på att debiterbar tid ligger runt 800 timmar per handläggare och
år. I övrigt är texten ändrad rent redaktionellt samt med en möjlighet till indexuppräkning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-04 att återremittera ärendet för att:
-

Miljö- och byggnadsnämnden ska motivera den kraftiga höjningen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tydligare ska motivera taxekonstruktionen.

-

Underlaget ska kompletteras med nu gällande taxa.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-05-08 att lämna ett yttrande över återremissen
med motivering till den kraftiga höjningen och taxekonstruktionen. Ärendet har även kompletterats med nu gällande taxa.
Underlag för beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 319 (forts.)
______________________________________________________

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

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 320

KS 2013/100

Taxa för offentlig kontroll av hantering av animaliska biprodukter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. Samråd ska ske med övriga
samverkanskommuner innan beslut fattas i ärendet.
Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har saknat en taxa för kontroll av hantering av animaliska biprodukter. Kommunerna har följande kontrollansvar:
1. Nedgrävning av animaliska biprodukter.
2. Utlämnande och transport av matavfall.
3. Kompostering av matavfall när detta inte görs i en av Jordbruksverket godkänd komposteringsanläggning.
4. Förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen.
5. Förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen.
6. Användning av organiska gödslingsmedel och hantering av naturgödsel i primärproduktionen.
Ansvaret när det gäller hantering och utlämnande av animaliska biprodukter vid verksamheter som hanterar livsmedel ligger på den myndighet som ansvarar för livsmedelskontrollen vid anläggningen. Det är antingen kommunen eller Livsmedelverket.
Den föreslagna taxan baseras på en anpassning av den faktiska timkostnaden som miljöoch byggnadsnämnden numera har. Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1100 timmar per år och att den tiden är debiterbar. Detta är alltför högt
räknat, men får ses som ett långsiktigt mål.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-04 att återremittera ärendet för att:
-

Miljö- och byggnadsnämnden ska motivera den kraftiga höjningen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tydligare ska motivera taxekonstruktionen.

-

Underlaget ska kompletteras med nu gällande taxa.

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

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 320 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

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

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 321

KS 2013/0101

Revidering av taxa enligt tobakslagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. Samråd ska ske med övriga
samverkanskommuner innan beslut fattas i ärendet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog under år 2006
en taxa för tillsyns enligt tobakslagen.
Den föreslagna ändringen av taxan baseras på en anpassning av den faktiska timkostnaden
som Miljö- och byggnadsnämnden numera har. Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1 100 timmar per år och att den tiden är debiterbar. Detta är
alltför högt räknat, men får ses som ett långsiktigt mål. I tidigare taxa har kalkylen legat på
1 000 timmar per handläggare. Erfarenheter från andra kommuner har pekat på att debiterbar tid ligger runt 800 timmar per handläggare och år. I övrigt är texten ändrad rent redaktionellt samt med en möjlighet till indexuppräkning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-04 att återremittera ärendet för att:
-

Miljö- och byggnadsnämnden ska motivera den kraftiga höjningen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tydligare ska motivera taxekonstruktionen.

-

Underlaget ska kompletteras med nu gällande taxa.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-05-08 att lämna ett yttrande över återremissen
med motivering till den kraftiga höjningen och taxekonstruktionen. Ärendet har även kompletterats med nu gällande taxa.
Underlag för beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 321 (forts.)
______________________________________________________

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

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 322

KS 2013/0102

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

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. Samråd ska ske med övriga
samverkanskommuner innan beslut fattas i ärendet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog år 2010 en
taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Den föreslagna ändringen av taxan baseras på en anpassning av den faktiska timkostnaden
som miljö- och byggnadsnämnden numera har. Timberäkningen bygger på att en handläggare i genomsnitt är tillgänglig 1 100 timmar per år och att den tiden är debiterbar. Detta är
alltför högt räknat, men får ses som ett långsiktigt mål. I tidigare taxa har kalkylen legat på
1 000 timmar per handläggare. Erfarenheter från andra kommuner har pekat på att debiterbar tid ligger runt 800 timmar per handläggare och år. I övrigt är texten ändrad rent redaktionellt samt med en möjlighet till indexuppräkning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet med i
ärendet upprättat förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-04 att återremittera ärendet för att:
-

Miljö- och byggnadsnämnden ska motivera den kraftiga höjningen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tydligare ska motivera taxekonstruktionen.

-

Underlaget ska kompletteras med nu gällande taxa.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-05-08 att lämna ett yttrande över återremissen
med motivering till den kraftiga höjningen och taxekonstruktionen. Ärendet har även kompletterats med nu gällande taxa.
Underlag för beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 322 (forts.)
______________________________________________________

Gällande taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 323

KS 2013/0103

Återtagande av förslag till revidering av taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och konstaterar att miljö- och
byggnadsnämnden 2013-05-08 beslutade att återta förslaget till taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område.
Bakgrund

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

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

-

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

Därför går det inte att jämföra avgiftsnivån mellan kommunerna genom att bara titta på
timkostnaden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-03-06 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en ändrad taxa för prövning och tillsyn i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 323 (forts.)
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-04 att återremittera ärendet för att:
-

Miljö- och byggnadsnämnden ska motivera den kraftiga höjningen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden tydligare ska motivera taxekonstruktionen.

-

Underlaget ska kompletteras med nu gällande taxa.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-05-08 att återta det nu översända förslaget på
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Motivet är att inom kort kommer
bilaga 2 till taxan att behöva göras om i och med att regeringen har för avsikt att fatta beslut
om nya förordningar som väsentligen kommer att ändra bilagans innehåll.
Nämnden vill dock ge viss information med anledning av frågorna i återremisserna. Informationen återfinns i nämndens beslut. Återremissbesluten kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med att ta fram ett nytt förslag på taxa.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar även att höja den nuvarande timtaxan i de tre samverkande kommunernas taxor för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Höjaningen görs i enlighet med § 9. Därmed blir den höjda timtaxan 648 kronor. Den höjda
timtaxan ska börja tillämpas när detta beslut vunnit laga kraft.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 § 91, Återremisser på förslag på taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 324

KS 2013/0058

Utredning om placering och finansiering av en skatepark
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet 2013-0815.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-02-28 kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anlägga en skatepark i Mariestad med byggstart 2014. Utredningen
skulle innefatta förslag på placering samt kostnadskalkyl.
Fritidschefen har tidigare haft i uppdrag att redovisa förutsättningarna för att bygga en skatepark i Mariestad med byggstart januari 2013. Detta uppdrag avslutades i samband med att
kommunstyrelsen beslutade om investeringsbudget för år 2013 där kostnader för en skatepark inte finns upptagna. Förutsättningarna och behovet av en skatepark finns fortfarande
kvar. Fritidschefen har därför återaktualiserat frågan med målsättningen att skateparken ska
finansieras i 2014 års investeringsbudget.
Förslaget att lokalisera skateparken till Elvärket är inte okontroversiellt då vissa intressegrupper var missnöjda med förslaget till placering redan år 2012. Detta framfördes bl.a. på
olika sociala medier och med insändare i lokaltidningen. Det genomgående argumentet mot
Elvärket var att det inte är centralt placerat. Även utvecklingsenheten framförde åsikter om
alternativ placering av skateparken.
Fördelen med en placering vid Elvärket är att markytan inte kräver något grundarbete och
att den är väl försedd med dränering. Ytterligare fördelar är möjligheten till belysning utan
större installationer, kopplingen till befintlig skatethall, närheten till Elvärkets verksamhet
och personal, verksamhetsutrymmen och toaletter samt det ogenerade läget utan boende
eller verksamhet som kan uppfatta skateparken som störande.
John Magnusson, projektansvarig för åtskilliga av de skateparker som har byggts i Sverige
och anställd vid Bryggeriet i Malmö gymnasieskola med skateinriktning och en av Sveriges
största skateanläggningar, bedömer Elvärkets möjligheter som unika med anledningen av
närheten mellan skatehall och skatepark samt den sammankoppling som kan göras.
Det är inte möjligt att upprätta en detaljerad budget för skateparken innan arbetet med projekteringen och utformningen är avslutad och upphandlingsprocessen kan inledas. Anledningen är att det inte finns så många entreprenörer som kan formgjuta en skatepark enligt
de detaljerade krav som finns för att parken ska vara funktionell. Därför byggs ofta parkerna med en finansieringsbudget som är styrande för storlek och utformning. Parken byggs
efter anslagna medel och inte tvärt om.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 324 (forts.)
______________________________________________________

Förslaget till finansiering bygger på en jämförelse av kostnader för storleksmässigt likvärdiga
skateparker. I den tidigare avbrutna projekteringen bedömde John Magnusson att kostnaden för ca 1 000 m2 skatepark vid Elvärket skulle kosta 2 000 tkr.
För att nå finansieringsmålet finns ett skriftligt löfte från Västergötlands Idrottsförbund,
under förutsättning att medlen finns kvar vid ev. byggstart, att bevilja ett investeringsbidrag
ur det s.k. idrottslyftet motsvarande vad man har delfinansierat vid liknande projekt i länet,
ca 400 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-23 att återremittera ärendet för att ge Idrottsalliansen
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan kommunstyrelsen beslutar i ärendet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-04-18, Lokaliserings- och finansieringsbeslut för skejtpark i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 325

KS 2013/0247

Externförhyrning av lokaler för förskolan Ljungdalen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till hyresavtal för förskolan
Ljungdalen.
Hyresavtalet med K-E Partner avser tio år och innefattar en total renovering och verksamhetsanpassning av lokalerna.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav 2012-09-26 barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda struktur och kostnader för fortsatt förskoleverksamhet på
Ljungdalens förskola. Utredningen skulle även belysa möjligheterna att flytta avdelningarna
på Svampens förskola till Ljungdalens förskola. Utredningen skulle bygga på långsiktighet
och kostnadseffektivitet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till överenskommelse med K-E
Partner som innefattar en total renovering av lokalerna, samtliga ytskikt åtgärdas i samråd
med hyresgästen. Verksamhetsanpassning sker även i form av ombyggnad av tillagningskök.
Detta kök kommer även att leverera mat till Hasselbackens förskola. Förutsättningarna innebär att ett avtal nu kan skrivas mellan Mariestads kommun och K-E Partner för fortsatt
förhyrning av Ljungdalens förskola. Förskolan kommer att inrymma sju förskoleavdelningar
och Svampens förskola (fastigheten) kan lämnas till tekniska förvaltningen för försäljning.
Förskolestrukturen utökas med ytterligare en avdelning och följer därmed principbeslutet
att förskolor i tätorten ska inrymma minst fyra förskolavdelningar.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-05-22 att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i
uppdrag att teckna ett 10- årigt hyresavtal för förskolan Ljungdalen med K-E Partner enligt den
gjorda överenskommelsen om total renovering och verksamhetsanpassning av lokalerna.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-05-22 § 76, Ljungdalen - Hyreskontrakt.
Skrivelse upprättad av t.f. barn- och utbildningschef Lars Stäring samt verksamhetschef förskola och pedagogisk omsorg Anna-Karin Yséus 2013-04-23, Hyreskontrakt Förskolan
Ljungdalen.
Förslag till hyresavtal Ljungdalen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden, Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Verksamhetschef förskola och pedagogisk omsorg Anna-Karin Yséus
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-13

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 326

KS 2012/0257

Begäran om investeringsmedel för etapp 2 av ombyggnaden av
Mariaskolan
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anslå ytterligare två miljoner kronor för fortsatt ombyggnad av Mariaskolan etapp 2 under hösten 2013
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav i juni 2012 kommunchefen i uppdrag att genomföra en förstudie som
skulle tydliggöra förutsättningarna för att samlokalisera arbetsmarknadsenhetens, individoch familjeomsorgens m.fl. verksamheter i Mariaskolans lokaler. Förstudien skulle redovisa
samordningsvinster, anpassningsbehov i form av investeringar samt en preliminär tidsram.
Förstudien skulle även beskriva möjligheterna att anpassa lokalerna för musikskolan.
Förstudien genomfördes i samverkan mellan barn- och utbildningschefen samt förvaltningschefen för IFO. De gjorde bedömningen att en omställning av Mariaskolan och en
sammanslagning av verksamheter enligt förslaget skulle innebära fördelar som överstiger
den beräknade merkostnaden
Fastighetschefen beräknade kostnaden för upprustning av lokalerna till cirka 10-12 miljoner
kronor. De externa hyreskostnaderna kommer att reduceras med 1 710 tkr/år. Barn- och
utbildningschefen och förvaltningschefen för IFO föreslog att kommunstyrelsen skulle fatta
ett inriktningsbeslut om en omställning av Mariaskolan till ett innovativt sysselsättningscenter samt att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra projektet.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att, som ett första steg, anslå fyra miljoner kronor i investeringsmedel för anpassning av Mariaskolans lokaler till verksamhetens behov.
Under våren 2013 har lokaler för Rhema iordningställts på Mariaskolan.
På tekniska förvaltningens förslag beslutade tekniska nämnden 2013-05-14 att föreslå kommunfullmäktige att anslå ytterligare två miljoner kronor, från tidigare beslutad ram, för fortsatt ombyggnad av etapp 2 under hösten 2013. Resterande del av etapp 2 beräknar man färdigställa under år 2014 enligt investeringsbudgeten.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-05-14 § 98, Etapp 2 – Fortsatt ombyggnad av
Mariaskolan.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bosse Theorén
2013-04-15, Etapp 2 – Fortsatt ombyggnad av Mariaskolan.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden, Tekniska chefen Åke Lindström, Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 327

Inställt möte med kommunstyrelsens arbetsutskott
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa in arbetsutskottets möte den 20 juni.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att genomföra ett informations- och
diskussionsmöte den 20 juni. Det har dock inte aviserats några ärenden som ska behandlas
vid detta sammanträde.
Mot bakgrund av att arbetsutskottet genomfört ett extra sammanträde den 5 juni samt genomför ordinarie sammanträden den 13 och 27 juni föreslår kommunchefen att arbetsutskottet ställer in sammanträdet den 20 juni.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 328

KS 2012/0052

Uppföljning av kommunstyrelsens mål för år 2013 efter prognos 2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 om följande mål för nämndens verksamhet år 2013:
1. Ökad kunskap bland kommunens anställda om biosfärområdet. 50 procent av kommunens tillsvidare anställd personal ska känna till och förstå innebörden av begreppet
Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. ´
2. Attraktiva bostäder – under 2013 ska det ta fram planlagd mark för 80 villatomter/fritidstomter och 100 lägenheter i flerbostadshus.
3. Högskolecentrum i Mariestad (högskoleplattformen) ska under 2013 ha anordnat ytterligare 50 eftergymnasiala platser.
4. Skapa en gemensam organisation för att utveckla handeln i Mariestad.
5. Turism – Antalet gästnätter inom Mariestads kommun ska öka med 10 procent jämfört
med 2012.
Ekonomichef Maria Vaziri redovisar en uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2013 efter
prognos 2 på sammanträdet. Tre av målen kommer sannolikt att uppnås, två är osäkra.
Underlag för beslut

Uppföljning nämndsmål år 2013 prognos 2.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur
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Ksau § 329

KS 2013/0050

Avgiftsfri parkering på lördagar samt första halvtimman på vardagar
under en provperiod
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att på prov införa avgiftsfri parkering på lördagar
samt första halvtimman på vardagar under perioden juli t.o.m. september 2013.
Uppföljning skall ske av tekniska förvaltningen och återrapporterars till kommunstyrelsens
arbetsutskott vid sammanträdet 2013-09-12.
Bakgrund

Mariestads handel har i skrivelse framfört frågan om möjligheten att införa avgiftsfri parkering de första 30 minuterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-02 kommunchefen i uppdrag att konsekvensbeskriva införandet av avgiftsfri parkering varje lördag samt första halvtimman på
vardagar. Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott möte 2013-05-30 återrapporterades uppdraget efter dialog med tekniska förvaltningen. Vid mötet gavs uppdraget till kommunchefen
att ta fram ett beslutsunderlag i ärendet.
De som parkerar ska även under perioder av avgiftsfri parkering hämta en parkeringsbiljett
för att markera när man anlänt till parkeringen. Parkeringsövervakningen skall även framöver fungera under tider med gratisparkering, för att säkra att parkeringsreglerna i övrigt följs.
Bedömningen av ekonomiska konsekvenser för tekniska förvaltningen samt påverkan på
centrumhandeln är mycket svår. Förslagsvis införs en provperiod under sommarmånaderna
juli t.o.m. september som sedan utvärderas innan man eventuellt permanentar förändringen.
Åtgärden ska även ses som ett initiativ för att ytterligare stimulera besöksnäringen under
sommarmånaderna.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2013-06-10, Beslut om testperiod med
införande av gratis parkering på lördagar samt första halvtimman på vardagar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Tekniska chefen Åke Lindström
Gatuchef Matz Hasselbom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2012/0052

Uppföljning av nämndernas mål för år 2013 efter prognos 2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Nämnderna i Mariestads kommun ska årligen ställa frågan ”Hur kan vi i vår nämnd bidra till
förverkligandet av visionen?”. Mot bakgrund av denna frågeställning ska nämnden formulera fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med
budgetarbetet så att kommunen säkerställer att det finns resurser att genomföra de föreslagna målen.
Målen följs också upp i samband med att budgeten följs upp i sambandmed prognosarbetet
samt i delårsrapport och årsbokslut.
Ekonomichef Maria Vaziri informerar om uppföljningen av nämndernas mål för år 2013
efter prognos 2 på sammanträdet. 20 av nämndernas 31 mål kommer sannolikt att uppnås
fullt ut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetsstrateg Maria Torp 2013-06-10 Prognos 2 nämndernas mål
2013.
Sammanställning över uppföljning av nämndernas mål för år 2013 efter prognos 2.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kvalitetsstrateg Maria Torp)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 331

Tilläggsanslag för skötsel av park- och grönområden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden får avropa 550 tkr för köp av tjänster
inom gata- parkverksamheten. Pengarna får inte användas till att finansiera befintliga
tjänster. Pengarna är tillgängliga för tekniska nämnden omedelbart. Tekniska nämnden
ska redovisa de medel som används senast 2013-09-01.
Kostnaden finansieras med kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 tkr från socioekonomiska fonden för att etablera ett arbetsmarknadsprojekt under sommarmånaderna. Dessa medel ska avropas av
projektet. Avsikten är att projektet ska inriktas mot skötsel park- och grönområden.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
(AME-chef Reine Johansson)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Enhetschef Ingela Skarin)
(AME Barbro Glomsten)
(Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg)
(Kommunchef Lars Arvidsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 332

Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Strategi för samarbete med Lidköping och Götene i turismfrågor

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att sammanställa ett underlag som beskriver
förutsättningarna för ett utökat samarbete med Lidköping och Götene i turismfrågor.
______________________________________________________

Lokaler på Mariaskolan

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till verksamheter som kan
flytta till Mariaskolan så att samtliga lokaler på skolan nyttjas.
______________________________________________________

Renovering och utbyggnad av jubileumsteatern

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till omgestaltning av
jubileumsteatern på Karlsholme.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kraftprojektet

Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med kraftprojektet den 28 maj i Töreboda.
______________________________________________________

West Sweden

Johan Abrahamsson (M) informerade från årsstämma i West Sweden den 31 maj i Vänersborg. Även Charlotte Matsson (M) deltog vid årsstämman.
______________________________________________________

Sysselsättningsgruppen

Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med sysselsättningsgruppen den 3 juni.
Med vid mötet var även Marianne Kjellquist (S) samt Christer Dalvik (MAP).
______________________________________________________

Skolinspektionen

Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med Skolinspektionen den 3 juni. Med vid
mötet var även Marianne Kjellquist (S) samt Christer Dalvik (MAP).
______________________________________________________

Kommunrevisionen i Kumla

Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med kommunrevisionen i Kumla den 3 juni.
______________________________________________________

Svenska Handelskammaren

Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med Svenska Handelskammaren den 4 juni
i Skövde.
______________________________________________________

Idrottsalliansen

Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med Idrottsalliansen den 4 juni.
______________________________________________________

Biosfärområdet

Johan Abrahamsson (M) informerade från möte med styrgruppen för Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle den 5 juni i Götene.
______________________________________________________
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