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Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Skrivelse till kommunstyrelsen upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt
trafiksamordnare Irene Andersson 2013-05-14, Information – Upphandling av dagligverksamhetsresor LSS (KS 2013/0233 Skrivelsen bifogas).
2. Utvecklingsenheten. Skrivelse till Friskolan i Mariestad AB, Mot bakgrund av att Kepartner genom Friskolan i Mariestad AB kunnat få nödvändiga tillstånd (bygglov) för
att genomföra önskad förändring av verksamhet och funktion inom fastigheten avslutas ärendet för vidare handläggning.
(KS 2013/0069)
3. Utvecklingsenheten. Skrivelse till länsstyrelsen med begäran om förlängd remisstid för
yttrande över prövning enligt miljöbalken över Vasa Vind AB:s ansökan om uppförande och drift av Västra Kinneskogens vindpark.
(KS
2013/0190)
4. Barn- och utbildningsnämnden. Protokollsutdrag 2013-05-08 § 69, Inriktningsbeslut att
bygga en styck tvåparallellig F-6 skola med möjlig utbyggnad till tre parallellig som ska
ersätta Lockerudsskolan och Kronoparksskolan.
5. Hela Sverige ska leva. Tidning, nummer två år 2013.
6. Riksbyggen Brf Mariestadshus 7. Kopia av brev skickade till gatuchef Matz Hasselbom
med anledning av de upprepade översvämningar som har drabbat bostadsrättsföreningen.
7. Kommunfullmäktige i Töreboda kommun. Protokollsutdrag 2013-04-29 § 29, Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och beredningen för framtidsfrågor samt enskilda förtroendevalda för 2012 års förvaltning.
8. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Utställt förslag till LIS, tematiskt tillägg till översiktsplan för Gullspångs kommun, Västra Götalands län.
(KS 2012/0210)
9. Synskadades riksförbund. Skrivelse till kommunerna i Skaraborg, Synskadades behov
av syntolkning.
10. Sveriges Kommuner och Landsting. Pressmeddelande 2013-04-24, Befolkningsförändringar utmanar ekonomin.
11. Konsumentverket. Konsumentrapporten 2013.
12. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Meddelande om att länsstyrelsen har mottagit en
begäran om att Vänershofshallen ska byggnadsminnesförklaras. Länsstyrelsen kommer
eventuellt att påbörja en utredning i ärendet.
(KS 2013/0210)
13. Tomas Carlsson. Skrivelse till kommunstyrelsen med information om möjligheterna att
för en låg kostnad bygga ut fiberuppkoppling till boende i centralorter. (KS 2013/0212)
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14. VindIn AB. Inbjudan till samråd enligt miljöbalken med anledning av planerad vindkraftsetablering i Mariestads kommun, Västra Götalands län, den 4 juni i Sjötorps bygdegård.
(KS 2012/0337)
15. Vänersborgs kommun. Meddelande om att ingen avgift kommer att tas ut år 2013 för
medlemskapet i Kommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering.
16. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att återremittera ärendet ”Mariestad Nya Staden2:1 – Ansökan om rivningslov för idrottshall (Vänershofshallen).
Motivet till återremissen är att det av 9 kap. 34 § PBL följer att rivningslov endast ska
ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte bör bevaras på
grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller
konstnärliga värde.
Miljö- och byggnadsnämnden menaratt ärendet måste utredas bättre än vad som föreligger i ärendet idag inte minst om rivningslov ska kunna beviljas.
Det kan behövas en dokumenterad redovisning av byggnadens kvalité, en detaljerad
redovisning av rivningen inkl. kostnader samt en konsekvensbeskrivning av följderna
av att byggnaden finns kvar eller rivs m.m.
(KS 2012/0395)
17. Miljö- och byggnadsnämnden. Remiss från länsstyrelsen – förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområde i Mariestads kommun.
Nämnden menar att det inte ska införas något utvidgat strandskydd i enlighet med
Länssty-relsens förslag, men att det ska arbetas fram ett differentierat strandskydd med
hänsyn taget till de identifierade områden som verkligen kräver ett utökat strandskydd.
18. Säkerhetssamordnare Johan Walfridsson. Skrivelse till länsstyrelsen angående införande
av Rakel på kommunal ledningsplats. Mariestads kommun ser i dag inget behov av Rakel
för kommunikation inom kommunernas övriga vardagliga verksamhet. (KS 2013/0171)
19. Björn Hallberg. Skrivelse till kommunalråd Johan Abrahamsson (M). I skrivelsen framförs uppfattningen att planerna på vindkraftsbygge norr om Lyrestad mot Sjötorp ska
läggas ner.
(KS 2012/0337)
20. Gullspångs kommun, kommunstyrelsen. Beslut att godkänna verksamhetsberättelsen
för energi- och klimatrådgivningen 2012.
21. Tolkförmedling Väst. Information om det nybildade kommunalförbundet.
22. Sveriges Kommuner och Landsting. Sammanträdesplan för SKL för år 2014.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Inbjudningar
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1. Teknikringen, Utvärderingsringen. Inbjudan till seminariet ”Kommunerna och föreningslivet, att genomföra analyser av det totala föreningsstödet” den 26 augusti 2013 i
Stockholm.
2. Kommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering. Inbjudan till möte med ledningsgruppen den 24 maj 2013 i Karlstad.
3. Motala kommun. Inbjudan till konferensen ”Hyresrätten – statlig mjölkko! – Motala
Forum” den 29 augusti 2013 i Motala.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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KS 2013/0230

Begäran om tilläggsanslag från barn- och utbildningsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 7,6 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden under innevarande år. Det extra anslaget belastar kommunens resultat.
I övrigt anmodas barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att uppnå en budget i
balans under innevarande år
Bakgrund

Barn och Utbildningsnämnden har under hösten 2012 uppmärksammat kommunledningen
på att det saknas 7,6 milj. kronor i nämndens budget för innevarande år. Nämnden framhåller att underskottet bland annat beror på att interkommunala ersättningar (IKE) för gymnasieskolan blev betydligt högre än vad som var budgeterat samt att ett ökat antal barn inom
förskolan.
Barn- och utbildningsnämnden framhåller vidare att kommunledningen framförde att
nämnden skulle återkomma efter prognos 1 år 2013, om underskottet fortfarande fanns
kvar, och att kommunstyrelsen tillskjuta 7,6 milj. kronor till nämndens budget. Till år 2014
har 7,6 milj. kronor lagts in i nämndens ram.
Prognos 1 år 2013 visar på ett underskott om ytterligare fem miljoner, totalt 12,6 miljoner
kronor. Det tillkommande underskottet beror på att Lillängsskolan öppnar sin F-6 skola
höstterminen 2013 och att dessa IKE-pengar inte finns inarbetade i budget.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-05-08 att föreslå kommunstyrelsen besluta
om att tillskjuta 7,6 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-05-08 § 71, Budget 2013 - underskott.
Skrivelse upprättad av ekonom Pia Svartén, t.f. förvaltningschef Lars Stäring samt ordförande Leif Jonegård (FP) 2013-04-25, Underskott 7,6 mil kronor.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg)
(Ekonom Pia Svartén)
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KS 2013/0153

Åtgärdsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhet med
anledning av underskott i prognos 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

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.
Barn- och utbildningsnämnden uppvisade underskott i prognos 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-05-16 att kalla presidiet i barn- och utbildningsnämnden
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 2013-05-30. Åtgärdsförslagen ska vara politiskt beslutade.
Bakgrund

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2013-05-27 § 84, Budget 2013 - Åtgärdsprogram, besparingar.
Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Katarina Lindberg samt ekonom Pia Svartén 2013-05-22, Besparing 2013
Konsekvensbeskrivningar från barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(T.f. Barn- och utbildningschef Lars Stäring)
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KS 2013/0153

Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en ekonomisk genomlysning av tekniska förvaltningens verksamhet.
Bakgrund

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.
Tekniska nämnden uppvisade underskott i prognos 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013-05-16 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 2013-05-30. Åtgärdsförslagen ska vara politiskt beslutade.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Tekniska chefen Åke Lindström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-30

Sida 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 282

KS 2013/0190

Fondutveckling inom avfallsverksamheten åren 2014-2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fondernas utveckling åren 2014-2016 för
avfallsavdelningens verksamheter.
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att verka för att anpassa taxorna för att undvika att bygga upp omotiverade tillgångar i fonderna.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att avveckla fonderade medel för deponin samt lämna förslag till anpassad driftbudgeten för
sluttäckning av deponin.
Bakgrund

Avfallsavdelningen har upprättat ett underlag för fondernas utveckling för de olika verksamheterna. Samtliga verksamheter är beräknade utifrån oförändrad taxa.
Avfallsfond deponin Bångahagen
Ingående balans 2013 (tkr): 8 208
Intäkter till deponin är till stor del konstanta efter tecknande av avtal med KKAB för mottagande av aska fram till år 2025. Intäkterna används till drift, miljökontroll och åtgärder
inför sluttäckning. Kostnadsökningar år 2014, 2015, 2016 härrör från ökade lönekostnader.
Kostnaden för sluttäckningen är inte fullt ut budgeterad då avdelningen saknar antagen avslutningsplan från Länsstyrelsen. Beroende på arbetets art och omfattning blir uttag av fonderade medel förmodat högre från år 2015. Annars beräknas fonden minska med ca 500600 tkr per år, förutsatt att sluttäckning har påbörjats.
Fond sophämtning/slamtömning
Ingående balans 2013 (tkr): 5 354
Hänsyn är inte tagen till införande av matavfallsutsortering då metod för insamling inte är
beslutad. Överskottet fonderas för att användas vid införande av utsortering av hushållens
matavfall. Kostnadsökningar härrör från löneökningar och förväntat fördyrade omkostnader för fordon och avfallshantering. Fonden beräknas öka med ca 500-800 tkr per år, förutsatt att investeringar tas mot fonden.
Fond återvinning/omlastningsstationer
Ingående balans 2013 (tkr): 1 857
Justerandes signatur
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Troligt är att löneökningar och förväntat fördyrade omkostnader för fordon och avfallshantering 2014, 2015 och 2016 ryms i verksamhetens budget. Förändrade förutsättningar för
mottagande av avfall från vår största entreprenör fr.o.m. halvårsskiftet 2013 gör intäkterna
svårprognostiserade. Verksamheten är också känslig för förändringar i råvarupriser. Fonden
beräknas minska med ca 50-150 tkr per år.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2013-04-15 § 14, Fondutveckling år 2014-2016, Mariestads kommun.
Sammanställning över fondutveckling 2014-2016.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Avfallschef Annika Kjellkvist)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson)
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KS 2013/0231

Policy för socialt företagande i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till policy för socialt företagande i Mariestads
kommun.
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att redovisa en ekonomisk översikt för nuvarandeverksamhetet inom socialt företagande samt riktlinjer som
säkerställer kommunstyrelsens uppsiktsplikt inför ärendet behandlas av kommunstyrelsen.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att, inför ärendet behandlas av kommunstyrelsen, överföra policyn till den ”Mariestadsmall” som finns för styrdokument.
Bakgrund

Socialnämnden beslutade 2013-05-14 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till
policy för socialt företagande i Mariestads kommun.
Erfarenheterna lokalt, nationellt och internationellt visar att socialt företagande är en väg att
ge människor som står långt från arbetsmarknaden en plattform där de kan verka upp till
100 procent av sin förmåga. I Mariestads kommun bildades det sociala företaget Trill In
2012-01-24. Trill In ska uppfylla följande uppgifter:
- Genom företagande integrera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
-

Återinvestera vinster i den egna verksamheten eller liknande verksamhet.
Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal, eller på annat väl dokumenterat sätt

Denna verksamhet kommer att behöva fortsatt stöd innan det helt kan stå på egna ben samtidigt som samhället behöver liknande verksamhet för fler målgrupper.
För att stimulera denna utveckling ser individ- och familjeomsorgsförvaltningen ett behov
av ett tydligt kommunalt ställningstagande om synen på sociala företagande. Förvaltningen
ser även ett behov av att medel tillskapas för att arbeta vidare med att stödja det nya företaget samt att utveckla nya grenar. Detta kan underlättas genom en ansökan till EU om medel.
Socialnämnden beslutade 2013-05-14 att ge projektledarna Joakim Stier och Anders Bohman i uppdrag att sammanställa en ansökan om ytterligare medel från EU för att stärka och
utveckla insatser för att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-05-14 § 76, Policy för socialt företagande i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson samt projektledare Joakim Stier 2013-03-13.
Förslag till Policy för socialt företagande i Mariestads kommun 2013.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson
Projektledare Joakim Stier
Projektledare Anders Bohman
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KS 2013/0219

Önskemål om att även fortsättningsvis få disponera lokaler på Björkvägen 6 som boende för ungdomar med behov av stöd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslut om att överföra fastigheten till avvecklingsfastigheter inte ska omprövas.
Avsikten är att fastigheten ska avyttras under hösten.
Bakgrund

Mariestads kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn, pojkar 16-18 år. När pojkarna
anländer till kommunen som asylsökande placeras de på boendet Luna. Flera av ungdomarna har i dagsläget bott alldeles för länge på Luna då det saknas bostäder och de är i akut behov av lägenhet.
Det finns även ett antal andra ungdomar som saknar möjlighet att bo kvar hemma men som
inte klarar ett helt självständigt boende utan är i behov av visst stöd. De får ingen bostad då
de saknar egen inkomst alternativt någon som kan gå i borgen. Några blir kvar alltför länge
på behandlingshem, UngBo eller i familjehem till en onödigt hög kostnad.
När Björkvägen blir tomt i maj skulle huset kunna användas som boende, huvudsakligen för
ungdomar, men eventuellt även som akutboende. Detta skulle underlätta genomströmningen av unga på väg ut i vuxenlivet. Huset skulle rymma 6-8 ungdomar beroende på deras behov. De exakta formerna för boendet bör utvecklas och förändras allt eftersom utifrån de
boendes behov.
Kostnader för boende för ensamkommande barn kan återsökas från Migrationsverket avseende varje individs del. Kostnaderna är därmed självfinansierande för den kategorin ungdomar. Vad gäller övriga ungdomar ska de själva eller deras föräldrar stå för hyreskostnaden. Vid behov av personalstöd kan det tillgodoses genom boendestöd som är ett billigare
alternativ än ovan nämnda alternativ.
Hyreskostnaden för Björkvägen 6 är idag 186 072 kr. Till detta kommer en del mindre omkostnader. 200 000 kr/år delat på 6 boenden ger en månatlig hyra på 2 777 kr/person vilket
är en mycket rimlig hyra för eget rum samt delat kök och vardagsrum. Blir det fler ungdomar så kan hyran sänkas ytterligare. Förvaltningens bedömning är att det inte behövs annat
än nya ytskikt i en del rum.
Socialnämnden beslutade 2013-05-14 att föreslå kommunstyrelsen att Björkvägen 6 även
fortsättningsvis får disponeras av individ- och familjeomsorgsförvaltningen som boende för
barn och ungdomar med behov av stöd. Socialnämnden konstaterade även att detta bl.a.
skulle underlätta för att skapa hemmaplanslösningar för ungdomar som idag är placerade på
institution.
Justerandes signatur
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Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) yrkar att tidigare beslut om att överföra fastigheten till avvecklingsfastigheter inte ska omprövas.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Dalviks (MAP) yrkande för beslut och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-05-14 § 80, Fortsatt disponering av lokaler på
Björkvägen 6 som boende för ungdomar med behov av stöd
Skrivelse upprättad av Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson 2013-04-22,
Boende för ungdomar.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Socialnämnden)
(Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 285

KS 2013/0216

Genomgång av Individ- och familjeomsorgens verksamhet 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-08-16 kommunchefen i uppdrag att genomföra
en översyn av verksamheten inom IFO som komplement till den utredning som SKL
gjorde av socialnämndens verksamheter våren 2011. Uppdraget har överlämnats till individoch familjeomsorgschefen som har sammanställt ett underlag.
IFO består av fyra enheter; vuxenenheten, barn och ungdomsenheten, psykosociala enheten
och enheten för LSS barn. förvaltningen har totalt 87,66 årsarbetare och en budget på 99 125
tkr (2013). I sammanställningen redovisas endast de större verksamhetsområdena. Utöver
dessa finns alkoholhandläggning, familjerådgivning, personligt ombud, social jour, barnahus
mm. I sammanställningen redovisas enheternas volymförändringar under de senaste åren
samt ekonomiska konsekvenser. Till detta kopplas ett socioekonomiskt perspektiv.
Socialnämnden beslutade 2013-05-14 att notera informationen och överlämna sammanställningen över individ- och familjeomsorgens verksamhet till kommunchefen/ kommunstyrelsens arbetsutskott.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2013-05-14 § 82, Genomgång av individ- och familjeomsorgens verksamhet.
Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson 2012-04-22,
Genomgång av individ- och familjeomsorgens verksamhet 2013.
Genomgång av individ- och familjeomsorgens verksamhet 2013 upprättad av individ- och
familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson 2012-03-25.
______________________________________________________

Expedieras till:
Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 286

KS 2013/0076

Återutnämning till Säker och Trygg kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att återta beslut § 51/2013 att Mariestad kommun ska ansöka om återcertifiering till ”En Säker och Trygg kommun/Safe Community”.
2. Kommunstyrelsen beslutar att inte återansöka om återcertifiering till ”En Säker och
Trygg kommun/Safe Community”.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att
sammanföra de arbetsgrupper som idag arbetar med folkhälsofrågor till en sammanhållen
arbetsgrupp/ledningsgrupp.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-21 att Mariestad kommun ska ansöka om återcertifiering till ”En Säker och Trygg kommun/Safe Community”. Kommunstyrelsen beslutade vidare att folkhälsorådet ska redovisa kostnaderna för utnämningen och arbetet med ”Säker
och Trygg kommun”. Kostnaderna ska redovisas för kommunstyrelsen innan ansökan om
återutnämning skickas in.
Den beräknade externa kostnaden i samband med ansökan är ca 30 000 kr. Den interna
kostnaden i form av arbetstid uppgår till ca 220 timmar. Folkhälsorådet ansvarar för externa
kostnader i samband med ansökan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson samt säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson 2013-05-17, Återutnämning till Säker och
Trygg kommun/Safe Community.
Projektplan Återansökan till nätverket Safe Community 2013.
Skrivelse upprättad av folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson samt säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson 2013-02-01, Återutnämning till Säker och Trygg kommun/Safe Community.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)
(Säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 287

KS 2013/0232

Utökat samarbete inom turism- och besöksnäring Mariestad,
Töreboda, Gullspång och Karlsborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingsenheten i uppdrag att fördjupa samarbetet mellan kommunerna (MTGK) i det löpande och operativa arbetet för att utveckla
turismen och besöksnäringens förutsättningar. Mariestads kommun ska vara aktiv för
att underlätta och påskynda detta samarbete.
2. Arbetsutskottet uttalar en vilja att, via exempelvis samarbetsavtal mellan kommunerna,
ta ett större ansvar för en gemensam webbfunktion. Samverkan kring webbfunktionen
ersätter inte den gemensamma projekttjänsten som affärsutvecklare.
Bakgrund

Mariestads kommun driver tillsammans med Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner gemensamma utvecklingsprojekt kring turism och besöksnäring. Sedan år 2011 drivs
ett omfattande arbete för att utveckla Göta kanalområdet med omliggande besöksmål till en
s.k. exportmogen destination till år 2020.
Projektets politiska styrgrupp har uttalat att samarbetet i nuläget inte ska utreda förutsättningarna för en gemensam organisation inom turism- och besöksnäringsutvecklingen. Däremot anser styrgruppen att integrationen mellan kommunernas operativa delar med fördel
kan förbättras och samordnas mellan kommunerna. Styrgruppen önskar en redovisning av
förslag till olika områden där samarbetet kan fördjupas inför kommande styrgruppsmöte i
mitten av juni 2014. Ett tydligt exempel som diskuterats är ett närmare samarbete avseende
kommunernas kommunikationsarbete med betoning på hemsida och sociala medier. Idag
utförs liknande uppgifter i samtliga kommuner. Genom att samla uppgifterna hos färre individer är bedömningen att både kompetens och effektivitet ska öka. Respektive turistorganisation har kvar ansvaret för informationsinsamling, direkt kontakt med företagare och
organisationer i respektive kommun och så vidare.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-05-17, Utökat samarbete
inom turism- och besöksnäring Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte med för Destinationsutveckling MTGK, den 24
april 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 288

KS 2013/0017

Önskemål om utökning av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Guntorp – Solberga inom Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte gå vidare i en fördjupad utredning kring att utöka det
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp till att omfatta området vid Guntorp och Solberga. Fastighetsägarna rekommenderas att även fortsättningsvis hantera frågor
kring vatten och avlopp genom enskilda eller gemensamma anläggningar.
Bakgrund

Fastighetsägare i Guntorp och Solberga vid Lyrestad i Mariestads kommun har framfört
önskemål om att Mariestads kommun ska utöka sitt kommunala verksamhetsområde för
vatten och avlopp till att även omfatta detta geografiska område. Fastighetsägarna pekar
även på möjligheten att samordna utbyggnaden av vatten och avloppsanläggningar med
bredbandsutbyggnad. Fastighetsägarna styrker intresset genom en namninsamling.
Mariestads kommun har utarbetat ett antal kriterier (riktlinjer) för bedömning inför beslut
om att eventuellt utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och/eller avlopp.
Bedömningskriterierna följer Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) och omfattar följande
prövningsområden:
-

Är området att betrakta som ett större sammanhang?
Finns det risker för miljö eller människors hälsa inom området?
Har kommunen några utvecklingsplaner inom området?
Har VA-verksamheten några utvecklingsplaner inom området?

-

Går det att över tid hantera vatten- och/eller avloppshanteringen genom enskilda anläggningar?

För att Mariestads kommun ska bedöma att ett område ska bli föremål för en fördjupad utredning om utökning av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och/eller avlopp
ska merparten av ovanstående kriterier vara uppfyllda. Utifrån de förutsättningar som ges i
lag kan kommunen i vissa fall även föreslå att ny kretsloppsanpassad teknik för lokalt omhändertagande av avlopp ska användas.
Följande bedömning har utarbetats i samarbete mellan tekniska förvaltningen, miljö- och
byggnadsförvaltningen och utvecklingsenheten.
Större sammanhang
Området inom vilka fastighetsägarna som undertecknat önskemålet om att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp bedöms inte vara ett större sammanhang. Bland annat är bebyggelsen inom området gles med långa avstånd mellan många fastigheter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-30
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 288 (forts.)
______________________________________________________

Risker för människor hälsa eller miljön
Flera fastigheter inom området har relativt nya enskilda anläggningar samtidigt som andra
fastigheter har bristfälliga va-anläggningar som kan leda till problem med miljö eller hälsa.
Kommunens utvecklingsplaner för området
Mariestads kommun har för närvarande inga i översiktsplan eller andra styrande dokument
särskilt utpekade utvecklingsambitioner för området. (Ex utveckling av boende, näringsliv
m.m.).
Har VA-verksamheten några utvecklingsplaner inom området?
Kommunens VA-verksamhet har för närvarande inga särskilt planerade utvecklingsprojekt
inom området eller i anslutning till området.
Går det att över tid hantera vatten- och/eller avloppshanteringen genom enskilda anläggningar?
Ja, det finns förutsättningar för fungerande enskilda anläggningar i området.
Underlag för beslut

Skrivelse från Anders Thorsell (kontaktperson) 2013-01-12, Information till fastighetsägare i
Friaåns avrinningsområde (Guntorp – Solberga), daterat 120228 att uppdatera nuvarande
avloppssystem till gällande standard.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-05-19 Önskemål om utökning av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Guntorp – Solberga
inom Mariestads kommun.
Riktlinjer för beredning av ärenden som berör frågor om att pröva möjligheten att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten- och avloppsanläggningar.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Anders Thorsell)
(Planeringschef Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 289

KS 2013/0113

Information till invånarna om Närtrafik och anropsstyrd trafik
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att frågan om en eventuell informationskampanj för Närtrafiken ska tas upp till diskussion i det delregionala kollektivtrafikrådet.
2. Arbetsutskottet konstaterar att information om anropsstyrd trafik har lagts upp på
kommunens hemsida
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-03-28 kommunchefen i uppdrag att informera
invånarna i kommunen om närtrafik och anropsstyrd trafik.
Planeringschefen och trafiksamordnaren framhåller i en skrivelse att det finns fler kommuner i Skaraborg som efterfrågar information om Närtrafik. Handläggargruppen allmän kollektivtrafik har därför beslutat att frågan om en eventuell informationskampanj ska tas upp
till diskussion i det delregionala kollektivtrafikrådet.
Följande information har lagts upp på Mariestads hemsida:
Anropsstyrd trafik är trafik som endast körs på beställning. Resan utförs med taxi och används
när resandeunderlaget är för litet eller för oregelbundet. En anropsstyrd linje går enligt tidtabell
och kör till fasta hållplatser. Resan bokas på 0771-91 90 90 och måste bokas senast en timma
innan avgång. Du kan åka på områdesladdning, enkelbiljett och + 75 kort. Västtrafiks kontantkort kan inte användas eftersom det inte finns biljettmaskiner i taxibilen. För information
om Närtrafik, som också är anropsstyrd trafik, se länk till höger.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2013-05-14, Informera invånarna i kommunen om Närtrafik och anropsstyrd trafik.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 290

KS 2013/0205

Köpekontrakt avseende försäljning av del av Gamla staden 6:1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Mann Teknik AB där kommunen överlåter del av fastigheten Gamla staden 6:1 om ca 3 600 kvadratmeter till bolaget.
Köpeskilling inklusive moms uppgår till totalt 770 tkr.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2010-06-17 Mann Teknik AB option på del av Gamla
staden 6:1 för byggande av lokaler för kontor och lätt industri. Optionstiden löper ut 201306-30.
Området om ca 3 600 kvadratmeter avviker från det område som anges i optionen. Efter
diskussioner med Trafikverket har det framkommit att i deras ”Funktionsutredning för tillgänglighetsanpassning av Mariestads station” så tas en del av Gamla staden 6:1 i anspråk för
omläggning av järnvägsspår. Detta område tas av denna anledning inte med i försäljningen.
I samband med byggnationen kommer VA-ledningar och brunnar att flyttas för att minimera risken att det uppstår framtida problem. VA-ledningarna kommer även att få en utökad dimension. Kostnaden för dessa arbeten ingår i köpeskillingen.
Den totala ersättningen, inklusive moms och köpeskilling, uppgår till 770 000 kronor.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén, Köpekontrakt avseende försäljning av del av gamla staden 6:1.
Förslag till köpekontrakt i vilket Mariestads kommun överlåter del av fastigheten Gamla
staden 6:1 om ca 3 600 kvadratmeter till Mann Teknik AB.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 291

KS 2013/0133

Återrapportering av uppdrag att undersöka möjligheten att låta
privatpersoner åka med skolbussarna till centralorten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, mot bakgrund av trafiksamordnarens redovisning, arbeta vidare med att skapa möjligheter för privatpersoner att kunna åka med skolbussarna.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-03-28 kommunchefen i uppdrag att undersöka
möjligheterna att samköra skolbussarna, d.v.s. att privatpersoner ska kunna åka med skolbussarna in till centralorten. Uppdraget överlämnades till utvecklingsenheten/ trafiksamordnaren för beredning.
I trafiksamordnarens underlag framgår Transportstyrelsens definitioner på olika typer av
persontransporter med buss, en beskrivning av begreppen öppen skolbuss, upphandlad
skolbuss samt allmän kollektivtrafik. I underlaget problematiseras även kravet på sittplatser
samt kostnader och färdbevis,
Trafiksamordnaren konstaterar att Söne Buss jämför skolskjuts med beställningstrafik.
Öppnar man upp skolbussarna så gäller andra regler än vad som gäller för skolskjutsar och
det avtal som kommunen har med Söne buss. Söne buss framhåller vidare att det inte finns
något biljettsystem på skolbussarna och bolaget vill inte ha någon kontanthantering ombord. De anser att upphandlad skolbuss är för elever inte allmänheten. Om någon enstaka
medborgare önskar åka med vid ett tillfälle så är det ok, förutsatt att det finns sittplats.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut med skillnaden att ordet
”inte” stryks.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker Dalviks (MAP) yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Dalviks (MAP) yrkande för beslut och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av trafiksamordnare/Gis-ingenjör Camilla Pärleborn 2013-05-14, Yttrande, Öppen skolbuss.
______________________________________________________

Expedieras till:
Trafiksamordnare/Gis-ingenjör Camilla Pärleborn
Planeringschef Kristofer Svensson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 292

KS 2013/0234

Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner den föreslagna strukturen för att driva
bredbandsutvecklingen på landsbygden under perioden juni t.o.m. oktober 2013.
Kostnaden för Mariestads kommun, 64 000 kronor, tas av inom utvecklingsenhetens
budget Ansvar 1051, 13813 (Näringslivssatsningar)
2. Arbetsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag att upphandla och teckna avtal med
konsult för genomförande.
3. Arbetsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag att, inför prokttidens slut, lämna förslag till långsiktig hantering av bredbandsutbyggnaden på landsbygden
Förutsättningen för arbetsutskottets beslut är att Töreboda kommun fattar ett likalydande
beslut.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Utbyggnaden av bredbandsnät på landsbygden kommer att ske genom ett stamnät i kommunerna som sammankopplas med kommunernas stadsnät i Mariestad och Töreboda. Stamnätet kommer att sträcka sig genom kommunerna med hög kapacitet och driftsäkerhet. Utmed
de sträckor där fiberkablar förläggs kommer det att etableras så kallade fiberanslutningspunkter där fiberföreningar och företag kommer att ges möjlighet att ansluta mot stadsnätet.
Kommunerna har upphandlat utbyggnaden under vintern 2013. Avtal kommer under maj
månad 2013 att tecknas med VänerEnergi som fått uppdraget att bygga stamnätet.
I samband med att utbygganden av fibernätet startar i juni månad 2013 går projektet in i en
ny fas där det kommer att krävas personella resurser inom kommunerna som aktivt följer
denna fiberutbyggnad. Utvecklingsenheten bedömer att det i nuläget inte finns personal
inom ovanstående kommuner som har ledig kapacitet att leda denna utbyggnad. Utvecklingsenheten önskar därför anställa alternativt köpa tjänsten för en projektledare/ bredbandsutvecklare som får det operativa uppdraget att inledningsvis utbyggnaden. Utvecklingsenheten har upprättat ett förslag till uppdragsbeskrivning för projektledaren.
Kostnaden för den inledande perioden 2013 -06-01 t.o.m. 2013-10-31 beräknas till totalt
128 tkr för Mariestad och Töreboda kommuner. Finansieringen föreslås ske genom att Mariestad och Töreboda kommuner delar på kostnaderna.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivsutvecklare Mats Widhage 2013-05-15, Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden.
Justerandes signatur
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Expedieras till:
Töreboda kommun
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
Planeringschef Kristofer Svensson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Ksau § 293

KS 2013/0235

Fördelning och utbetalning av anläggningsbidrag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fördela och utbetala anläggningsbidrag till kommunens föreningar i enlighet med fritidschefens förslag.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-20 om nya regler för utbetalning av anläggningsbidrag
inför 2013. De nya reglerna innebär att kommunen lämnar det tidigare poängsystemet där
varje förening gavs en viss poäng för hur anläggningen är utformad och vad den innehåller.
Det uppnådda poängtalet multiplicerades därefter med grundbeloppet och summan av
dessa två faktorer utgjorde sedan anläggningsbidragets storlek.
Från och med innevarande år får föreningarna lämna in en ansökan där de motiverar sin ansökan och stöder den med bl.a. en redovisning av antalet aktiva barn och ungdomar i åldern
7-20 år i föreningen. Sista ansökningsdag för anläggningsbidrag är sista april och kommunstyrelsen beslutar om fördelning av bidraget.
För att säkerställa att föreningarna är medvetna om de nya reglerna har två annonser varit
införda i Mariestadstidningen och brev, med mottagningsbevis, har skickats till samtliga föreningar som har haft anläggningsbidrag under de senaste fem åren.
Efter ansökningstidens utgång har totalt 26 föreningar inkommit med ansökan om bidrag.
Mariestads Friluftsklubb ansökan är inte giltig då man redan erhåller ett skötselbidrag för
Snapens friluftsgård. Av återstående 25 ansökningar föreslås att samtliga föreningar erhåller
anläggningsbidrag enligt bifogad sammanställning.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-05-14, Fördelning och utbetalning
av anläggningsbidrag.
Sammanställning av förslag till utbetalning av anläggningsbidrag.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-30

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 294

KS 2013/0236

Skötselavtal med Mariestads Ridklubb för Brunnsbergs
ridanläggning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna skötselavtal för Brunnsbergs ridanläggning med
Mariestads Ridklubb enligt upprättat avtalsförslag.
Ersättningen om 220 tkr (exklusive moms) till Mariestads Ridklubb finansieras år 2013
via budget för anläggningsbidrag, 150 tkr, samt med 70 tkr ur kommunledningskontorets budget.
2. Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 81 636 kr från kommunledningskontorets
budget till tekniska nämndens driftbudget för att täcka tekniska förvaltningens intäktsbortfall med det gamla arrendets upphörande. Omdisponeringen gäller från och med år
2014.
Bakgrund

Mariestads Ridklubb har ett anläggningsbidrag om 147 420 kr för föreningens skötselåtagande på Brunnsbergs ridanläggning. Föreningen har även en arrendekostnad till Mariestads kommun på 81 636 kr årligen.
Anläggningsbidrag är till för de föreningar som bedriver verksamhet på sin egen anläggning. Brunnsberg är en kommunalägd anläggning och anläggningsbidrag ska enligt regelverket inte utgå till MRK för Brunnsberg.
Fritidschefen har, i samverkan med representanter för MRK, upprättat ett förslag till skötselavtal. Förslaget innebär ett förtydligande av kommunens och MRK:s ansvarsfördelning
för skötseln och driften av ridanläggningen. Det ökade ekonomiska åtagandet för kommunen med detta nya avtal avspeglas tydligt i den nya ansvarsfördelningen i avtalet och svarar
mot kommunens tidigare extra kostnader för anläggningen. Föreningens tidigare arrende
upphör men markupplåtelsen är tydligt definierad i det nya avtalet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-05-17, Tecknande av skötselavtal
för Brunnsbergs Ridanläggning med Mariestads Ridklubb.
Förslag till skötselavtal (inklusive bilagor) för Brunnsbergs Ridanläggning.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Mariestads Ridklubb)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-30

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 295

KS 2013/0021

Motion om inrättande av naturreservat på del av Leksbergs backe
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda och lämna förslag
till hur naturreservatet kan avgränsas och hur skötselplanen ska se ut för att ge området ett
rimligt skydd samtidigt som det rörliga friluftslivet ges möjlighet att utvecklas. I uppdraget
ingår även att utreda möjligheterna till att söka statsbidrag.
Bakgrund

Gerd Larsson (S), Marianne Kjellquist (S), Marie Molin (S), Urban Ahlin (S), Ida Ekeroth
(S) samt Leif Andersson (S) har i en motion föreslagit att de delar av Leksbergs backe som
ägs av Mariestads kommun avsätts som kommunalt naturreservat i samstämmighet med den
fördjupade översiktsplan som finns antagen i kommunen. Motionen har överlämnats till
utvecklingsenheten, i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen, för beredning.
Utvecklingsenheten konstaterar att området används av kommuninvånarna som ett naturområde och plats där man promenerar, joggar och cyklar. Markanvändningen är i pågående
FÖP-arbete utpekat som kultur & sport. Ett inrättande av naturreservat har en långsiktigt
omfattande påverkan på möjligheterna att använda det aktuella området till något annat än
vad skötselplanen tillåter. I området bedrivs idag till viss del ett aktivt skogsbruk som vid
inrättandet av naturreservat skulle försvinna. Där finns det möjligheter att via statliga markåtkomstbidrag få kompensation för ett sådant bortfall.
Underlag för beslut

Motion av Gerd Larsson (S), Marianne Kjellquist (S), Marie Molin (S), Urban Ahlin (S), Ida
Ekeroth (S) samt Leif Andersson (S) i vilken de föreslår att de delar av Leksbergs backe
som ägs av Mariestads kommun avsätts som kommunalt naturreservat.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, exploateringschef Erik Randén
samt miljö och hälsoskyddsinspektör Håkan Magnusson 2013-05-08, Motion om inrättande
av naturreservat på del av Leksbergs backe.
Karta över det aktuella området.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Exploateringschef Erik Randén)
(Miljö och hälsoskyddsinspektör Håkan Magnusson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-30

Sida 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 296

KS 2013/0211

Förslag till Vänerstipendiat 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun nominerar föreningen Mariestads Fyrsällskap till Vänerstipendiat 2013.
Motivering
Mariestads fyrsällskap har visat på det engagemang som fyrarna kring Vänern väcker hos
såväl privatpersoner som företag och föreningar. Genom omsorgsfull renovering av utvalda
fyrar har Mariestads fyrsällskap stärkt kunskapen kring Vänerns sjöfartshistoria och visat på
vikten av kulturvårdande arbete av dessa byggnadsverk. Föreningens insatser bidrar även till
att stärka den gemensamma identiteten hos invånarna runt Vänern och ger förutsättningar
för att kommande generationer ska få uppleva de vackra fyrar och deras konstruktioner som
karaktärsbildande inslag i kulturlandskapet kring Vänern. Fler föreningar kan, med Mariestads Fyrsällskap som förebild, utvecklas runt Vänern.
Bakgrund

I samband med att Karlstads 400-årsjubileum grundade kommunerna runt Vänern ”Jubileumsfond för Vänern”. Fondens syfte är bland annat att uppmärksamma och belöna gärningar som främja kunskapen om Vänern. Avkastningen från fonden genererar underlag för
Vänerstipendiet och delas ut vid det årliga Vänertinget. År 2015 ska Mariestads kommun stå
värd för Vänerting.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-05-19, Förslag till Vänerstipendiat 2013.
Skrivelse från Karlstads kommun 2013-05-13, Vänerstipendiat 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Karlstads kommun
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-30

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 297

KS 2013/0197

Ansökan om bidrag för myggbekämpning runt sjön Östen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta medel gällande myggbekämpningen runt sjön Östen
med en tredjedel av det ansökta beloppet, totalt 113 tkr.
Föreningen måste inkomma med en ekonomisk plan, budget och verksamhetsbeskrivning
innan avsatta medel betalas ut”
Bakgrund

Myggföreningen runt sjön Östen har inkommit med en ansökan om pengar för att bekämpa
myggor. Det ansökta beloppet uppgår till 338 346 kronor och avser inköp av myggfällor,
fångstnät, gasolflaskor m.m. Motsvarande ansökan har skickats till Skövde kommun (440
tkr.) och Töreboda kommun (55 tkr.)
Myggföreningen betonar att de arbetar för hela det drabbade området och att ansökan inte
avser privata fällor och dess skötsel. Från föreningens sida är det viktigt att alla gemensamt;
enskilda, kommuner, länsstyrelse och övriga involverade tillsammans jobbar för att få till
stånd en varaktig förbättring när det gäller myggplågan så att närings- och privatliv inte
hindras. Inte minst för turismen och lantbruket krävs aktiva åtgärder snarast.
Föreningen avser att fortsätta samtalen med Skogsstyrelsen för att få hjälp med att tömma
och se till fällorna. Likaså kommer föreningen att söka anslag från Länsstyrelsen för kostnaden för skydd av fällorna på de plaster där det finns betesdjur.
Underlag för beslut

Skrivelse från Myggföreningen runt sjön Östen 2013-04-24, Ansökan om medel för att bekämpa myggorna runt sjön Östen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Myggföreningen runt sjön Östen, Monica Linnermo Jonsson)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Kommunstyrelsen Töreboda kommun)
(Kommunstyrelsen Skövde kommun)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-30

Sida 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 298

KS 2013/0198

Ansökan om bidrag för tak till scen i Sjötorp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, i avvaktan på kulturnämndens utredning, inte
bevilja ansökan från Västergötlands Kör- och visfestival om 200 tkr för ett tak över befintlig
scen i Sjötorp.
Bakgrund

Västergötlands Kör- och visfestival, genom Stig Sjöberg, har inkommit med en ansökan om
bidrag för att bygga ett tak över en befintlig scen i Sjötorp. Ansökan avser ett bidrag om 200
tkr. Scenen ska vara utformad för teaterföreställningar, musikarrangemang, riksstämmor
och föreningsaktiviteter. Ansökan har överlämnats till kulturchefen för beredning.
I samband med kulturnämndens sammanträde 2013-04-23 fick kulturchefen i uppdrag att
genomföra en utredning avseende utomhusscener i Mariestads kommun. Utredningen ska
innefatta en inventering av befintliga scener samt en beskrivning av behovet av utomhusscener i kommunen. Utredningen ska presenteras för kulturnämnden under hösten 2013.
Kulturchefen framhåller att behovet av upprustning och nybyggnationer av utomhusscener
har framförts från flera företrädare för Mariestads föreningsliv och att frågan är angelägen.
Kulturchefen framhåller vidare att det därmed vore olyckligt att i nuläget bevilja pengar enligt ansökan innan inventeringen och utredningen av utomhusscener i kommunen är färdigställd.
Kulturchefen föreslår därför kommunledningskontoret att i nuläget inte bevilja medel till
scentakbygge.
Underlag för beslut

Ansökan från Västergötlands Kör- och visfestival, genom Stig Sjöberg, 2013-04-12.
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2013-05-13, Yttrande över medborgarförslag om scenbygge.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Västergötlands Kör- och visfestival Stig Sjöberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-30

Sida 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 299

KS 2013/0168

Redovisning av utbetalade ersättningar till förtroendevald under
perioden 2012-01-01 t.o.m.2012-08-19
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Nils Farken (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-04-25 administrative chefen i uppdrag att skriftligt redovisa felaktigheter och misstänkta felaktigheter i underlagen/utbetalningarna till en
förtroendevald under perioden 2012-01-01 t.o.m. 2013-03-31.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-05-02 redovisade administrative chefen en sammanställning över felaktigheter och misstänkta felaktigheter i underlagen/utbetalningarna
till den förtroendevalde under perioden 2012-08-20 t.o.m. 2013-03-31. Den förtroendevaldes arbetsgivare kunde inte presentera ett tillförlitligt underlag för den förtroendevaldes arbetstid (semester, sjukdom, politiska uppdrag m.m.) under perioden 2012-01-01 t.o.m.
2012-08-19.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-02 att: från den förtroendevalde, begära en redovisning av de dagar han begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt styrka de dagar han
varit sjukskriven/semesterledig. Redovisningen gäller de uppdrag han haft för kommunen
och Räddningstjänsten Östra Skaraborg under perioden 2012-01-01 t.o.m. 2012-08-19.
Administrativa chefen träffade den förtroendevalde 2013-05-10 för att jämföra underlagen
för utbetalningarna av förlorad arbetsförtjänst med den förtroendevaldes egna anteckningar
i sin almanacka. Den förtroendevalde var sjuk alternativt ledig vid sju tillfällen, totalt tio dagar, under perioden 2012-01-01 t.o.m. 2012-08-19. Den förtroendevalde hade begärt ersättning från Mariestads kommun för förlorad arbetsförtjänst vid 15 tillfällen under perioden
Enligt den förtroendevaldes almanacka var han inte sjuk alternativt hade semester eller arbetstidsförkortning vid något av dessa tillfällen.
Den förtroendevalde har begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst för uppdraget som
ledamot i Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) vid sex tillfällen. Efter kontakt med
den förtroendevaldes arbetsgivare framgår att han har varit berättigad till denna ersättning
vid samtliga tillfällen.
I samband med uppdraget i RÖS har den förtroendevalde begärt ersättning för resekostnader vid samtliga tillfällen. Vid fem av tillfällena har ersättning begärts för 30 km och vid det
sjätte tillfället för 80 km. Denna ersättning kan diskuteras då den förtroendevalde har haft
fri bil inklusive drivmedel från sin arbetsgivare. Denna fråga rör dock den förtroendevaldes
relation till RÖS.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-30

Sida 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 299 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2013-04-31, Felaktigheter och
misstänkta felaktigheter i underlagen/utbetalningarna till en förtroendevald.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2013-05-13, Redovisning av utbetalade ersättningar till förtroendevald under perioden 2012-01-01 t.o.m. 2012-08-19.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Administrativa Chefen Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-30

Sida 31

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 300

KS 2013/0174 KS 2013/0140

Beslut om beredning av medborgarförslag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna medborgarförslaget om att anställa en person med ansvar att arrangera och samordna kulturella event och andra
sammankomster till kommunchefen för beredning.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna medborgarförslaget om att det
ska anläggas en rondell i korsningen Marieforsleden – Leksbergsvägen till tekniska förvaltningen för beredning.
3. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till en handläggningsprocess för medborgarförslag.
Bakgrund

Lisa Wallenstein, Björsäter Porsagården 1, har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska anställa en person med ansvaret att arrangera och samordna kulturella
event och andra sammankomster för invånarna samt turister i Mariestad.
Gunilla Landgren, Boställgatan 3 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att det
ska anläggas en rondell i korsningen Marieforsleden – Leksbergsvägen. Förslaget motiveras
bl.a. med att:
-

Korsningen är hårt trafikerad och svår att ta sig igenom med bil och cykel.

-

Många barn och ungdomar korsar Marieforsleden för att ta sig Tunaholmsskolan och
Vadsbogymnasiet eller till Lekevi.

-

Cyklister är särskilt utsatta vid hård trafik.

Underlag för beslut

Medborgarförslag från Lisa Wallenstein om att Mariestads kommun ska anställa en person
med ansvaret att arrangera och samordna kulturella event och andra sammankomster för
invånarna samt turister i Mariestad.
Medborgarförslag från Gunilla Landgren om att det ska anläggas en rondell i korsningen
Marieforsleden – Leksbergsvägen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Tekniska chefen Åke Lindström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-30

Sida 32

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 301

KS 2013/0213

Ansökan om bidrag för nationaldagsfirande i Sjötorp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja ansökan om 5 000 kronor från Lyrestads sockens hembygdsförening för nationaldagsfirande i Lyrestad. Kostnaden finansieras via utvecklingsenhetens budget.
Bakgrund

Lyrestad sockens hembygdsförening har inkommit med en ansökan om bidrag för nationaldagsfirandet i Lyrestad. Ansökan avser täcka föreningens kostnader i samband med firandet
och föreningen ansöker om bidrag med 5 000 kronor.
Fritidschefen framhåller i en skrivelse att det i budgeten för föreningsbidrag inte finns några
tillgängliga medel för arrangemang av ovanstående kategori. De medel som finns tillgängliga
är fastställda av kommunstyrelsen och utgörs av startbidrag, anläggningsbidrag, hyresbidrag
och verksamhetsbidrag.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja ansökan om 5 000 kronor från Lyrestads sockens hembygdsförening för nationaldagsfirande i
Lyrestad.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Ansökan om bidrag för nationaldagsfirande från Lyrestads sockens hembygdsförening.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-05-15, Nationaldagsfirande i Lyrestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Lyrestads sockens hembygdsförening, Elvi Widén
Fritidschef Tomas Ekström
Planeringschef Kristofer Svensson
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-30

Sida 33

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 302

KS 2013/0220

Fråga om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra
Skaraborg år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Marianne Kjellquist (S) samt Christer Dalvik (MAP) anmäler jäv och deltog inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för år
2012. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar även för
att det finns en tillräcklig intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige.
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer sammantaget att direktionen, i allt väsentligt,
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den interna kontrollen har
varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker därför att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Underlag för beslut

Årsredovisning 2012 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Revisorerna, Revisionsberättelse
för år 2012.
Protokollsutdrag från direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2013-03-21 § 13,
Årsredovisningen 2012.
Protokollsutdrag från direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2013-04-25 § 25,
Revisorernas rapport och berättelse för år 2012.
pwc 2013-04-02, Granskningsrapport för år 2012, Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Skaraborg
_____________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-30

Sida 34

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 303

KS 2013/0237

Inspirationspriset 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Joachim Magnusson som vinnare av inspirationspriset 2013.
Motivering:
Joakim Magnusson är en person som ser möjligheter där andra ser svårigheter och som
lyckas med det som tillsynes kan verkar omöjligt. Han är en kreativ problemlösare och en
stor förebild tack vare sitt positiva uppträdande.
Genom sitt engagemang och sin entreprenörsanda aktiverar Jochim Magnusson andra, både
barn och vuxna, till ideellt arbete och umgänge. Han bidrar personligen till Mariestads utveckling med både hjärta, hjärna och fysiskt arbete. Han är en värdig vinnare av Inspirationspriset 2013.
Bakgrund

I samband med att Mariestad firade 425 år 2008 delades Inspirationspriset ut för första
gången. Priset är ett led i arbetet med att stärka Mariestad som en ort för kreativitet och inspiration.
År 2009 permanentas priset och enväldig domare är kommunstyrelsens arbetsutskott. En
förvaltningsövergripande arbetsgrupp tar fram förslag på vinnare bland de inlämnade förslagen. Allmänheten nominerar personer till priset och nomineringarna ska motiveras utifrån följande kriterier:
Inspirationspriset ska delas ut till en eller flera personer som har:
-

Bidragit till att stimulera kreativitet

-

Vågat tänka nytt och utmanat invanda mönster

-

Uppmuntrat och inspirerat till positiva och nyskapande tankar eller handlingar i Mariestad.

Den sammanlagda prissumman uppgår till 5 000 kronor och finansieras med medel från
informationsenheten. Priset delas ut årligen under nationaldagsfirandet den 6 juni.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av informationschef Christina Herthnek 2013-05-17, Förslag på vinnare
av Inspirationspriset 2013
______________________________________________________

Expedieras till:
Informationschef Christina Herthnek

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-30
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Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun - Upplägg för
arbetets genomförande
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingsenheten i uppdrag att ansöka om statligt stöd (högst 50 tkr) hos Länsstyrelsen Västra Götaland för kommunens arbete med
landsbygdsstrategin.
Kommunens kostander, ca 100 tkr, för framtagande och sammanställning av underlagsmaterial, extern projektledning och diverse omkostander tas av budgeterade medel
inom ansvar 1040, vht 108 22 (Översiktsplan).
2. Arbetsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag att teckna avtal med extern part för
att ta fram en sammanställning av nödvändigt underlagsmaterial som ett inledande
moment för Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra politisk styrgrupp för arbetet. Utvecklingsenheten ansvarar för arbetets genomförande och framtagande till förslag till Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun. Utvecklingsenheten får i uppdrag att presentera
förslag till projektledare och projektorganisation.
En konferens eller motsvarande ska arrangeras med fokus på landsbygdens förutsättningar, omvärdsbevakning och framtidsspaning.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har bifallit en motion om att ta fram ett förslag till Landsbygdstrategi
för Mariestads kommun. Under perioden därefter har utvecklingsenheten fört samtal och
inlett ett samarbete med bland annat Leader Norra Skaraborg, Hushållningssällskapet m.fl.
Mariestads kommun har beviljats en utvecklingscheck för att stimulera arbetet. Länsstyrelsen Västra Götalands län har under våren 2013 lämnat ett erbjudande till länets kommuner
om att medfinansiera arbetet med landsbygdsstrategier med högst 50 tkr. Ansökan ska vara
Länsstyrelsen tillhanda under maj 2013.
Det finns ett behov av att sammanställa ett grundläggande kunskapsunderlag för landbygdens nuvarande struktur och förutsättningar. Ur detta underlag kan sedan politiska överväganden och prioriteringar göras. Befolkningsantal och befolkningsstruktur, antal förvärvsarbetande och antal arbetstillfällen, antal företag och inriktning samt antal förvärvsarbetande i
dessa, service i form av skolor, förskolor och äldreomsorg, utbud av bostäder, utbudet av
kultur, fritid och mötesplatser, infrastruktur avseende vatten/avlopp, el, närvärme och
bredband, utbud av kommunikationer. Bakgrunden bör även innehålla en samlad redovisning på kommunen tidigare beslutade utvecklingsambitioner, exempelvis områden för utveckling av boende, näringsliv m.m.
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Med stöd i kunskapsmaterialet kan med fördel en konferens kring landsbygdens förutsättningar, omvärdsbevakning och framtidsspaning arrangeras. Syftet med detta är att skapa
förutsättningar för det politiska samtalet kring landsbygdsutvecklingsfrågorna. Utifrån dessa
diskussioner kan politiska inriktningar och prioriteringar formuleras. Dessa ska sedan vara
styrande i arbetet med att ta fram förslag till landsbygdstrategi. Utifrån dessa förutsättningar
ska arbetet med själva landsbygdstrategin genomföras.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-05-06, Landsbygdsstrategi
för Mariestads kommun - Upplägg för arbetets genomförande.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
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Ändrad tid för arbetsutskottets sammanträde 5 juni

Arbetsutskottet har tidigare beslutat om ett extra sammanträde den 5 juni klockan 13.00 för
att behandla den fördjupade översiktsplanen samt detaljplanen för Sjölyckan. På grund av
tidsbrist och ett flertal inbokade möten föreslår arbetsutskottets ordförande att tiden ändras
till klockan 12.00 samma dag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att flytta arbetsutskottets sammanträde den 5 juni
från klockan 13.00 till klockan 12.00 samma dag.
______________________________________________________

Olycka på Mariegärde

Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg informerade om en dödsolycka som hände vid Mariegärdes äldreboende natten till den 30 maj 2013.
______________________________________________________

Uppdrag om skolbyggnader och publika byggnader

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn
av kommunens skolbyggnader. Översynen ska innefatta byggnadernas lokalisering samt förslag till former för hur byggnaderna ska hyras ut till skolverksamheten.
Arbetsutskottet ger även kommunchefen i uppdrag att utreda om kommunens samtliga publika byggnader ska ingå i bokningssystemet i syfte att effektivisera lokalernas nyttjandegrad.
______________________________________________________

Fri parkering på lördagar samt första halvtimmen på vardagar

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-02 kommunchefen i uppdrag att konsekvensbeskriva fri parkering varje lördag samt fri parkering första halvtimmen på vardagar.
Kommunchef Lars Arvidsson har tidigare återrapporterat att det är möjligt att genomföra
dessa förändringar.
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag i ärendet.
______________________________________________________

Torgplatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda om det är möjligt
att låta torghandlarna stå på torget varje dag, utom söndag, under sommaren
______________________________________________________
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