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Kommunstyrelsen
Ks § 154

KS

Entledigande och val av 1:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Stig H. Johansson (FP) från uppdraget att vara 1:e
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen beslutar att välja Leif Jonegård (FP) till ny 1:e ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bakgrund
Stig H. Johansson (FP) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 1:e ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Underlag för beslut
Begäran från Stig H. Johansson om att få bli entledigad från sitt uppdrag som 1:e ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
_____________________________________________________________

Lönekontoret
Stig H. Johansson
Leif Jonegård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 155

KS

Entledigande och val av ersättare vid bolagsstämmor i Mariestad Töreboda Energi AB, tillika ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Stig H. Johansson (FP) från uppdraget att vara ersättare för ordinarie ombud vid bolagsstämmor i Mariestad Töreboda Energi AB, tillika
ersättare för ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor .
Kommunstyrelsen beslutar att välja Leif Jonegård (FP) till ny ersättare för ordinarie ombud
vid bolagsstämmor i Mariestad Töreboda Energi AB, tillika ersättare för ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor .
Bakgrund
Stig H. Johansson (FP) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare för ordinarie ombud vid bolagsstämmor i Mariestad Töreboda Energi AB, tillika ersättare för
ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor .
Underlag för beslut
Begäran från Stig H. Johansson om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare för
ordinarie ombud vid bolagsstämmor i Mariestad Töreboda Energi AB, tillika ersättare för
ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor .
_____________________________________________________________

Lönekontoret
Stig H. Johansson
Leif Jonegård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 156

KS 2011/0320

Ett grönt och skönt MTG
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar energieffektiviseringsstrategin ” Ett grönt och skönt MTG”
och godkänner målen för energieffektivisering, bl.a.
-

20 procent mindre energianvändning år 2020 i förhållande till boverkets referensvärde 2009.

-

32 procent mindre energiförbrukning år 2020, i kommunens personbilar, i förhållande till 2009 års utsläpp (kWh/km).

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, via den kommungemensamma arbetsgruppen för energistrategiska frågor, ta fram förslag till handlingsplan för
strategins uppfyllande.
3. Kommunfullmäktige godkänner de utvalda åtgärderna (två av sex) ur förordning
(2009:893), som kommunen har åtagit sig att arbeta med, genom att söka stödet för
energieffektivisering.
För att uppnå målen i energieffektiviseringsstrategin bedöms att 3,8 miljoner kr behöver
reserveras årligen 2013-2020 till energibesparande åtgärder.
Genomförandet av handlingsplanen ska prövas i kommunens budgetbeslut och redovisas i
årsredovisningen.
Bakgrund
Sedan 1 januari 2010 finns en förordning om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. Avsikten är att förordningen ska bidra till att uppnå de av riksdagen
antagna målen för energieffektivisering. Förordningen syftar till att de offentliga aktörerna
ska föregå som goda exempel för en effektiv användning av energi.
Mariestads kommun har tillsammans med Töreboda och Gullspångs kommuner åtagit sig
att fastställa en strategi för energieffektivisering inom kommunerna och inom kommunernas hel- och majoritetsägda bolag. Strategin ska minst omfatta byggnader och transporter
och mätbara mål ska formuleras för åren 2014 t.o.m. 2020. Strategin ska, utöver målen,
omfatta en nulägesanalys med basår 2009 samt en handlingsplan med tidssatta prioriterade
åtgärder. Kommunerna ska årligen rapportera in uppgifter om energianvändning till Energimyndigheten.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 156 (forts.)
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt hanläggare Peter van der
Tol, Ett grönt och skönt MTG.
Ett grönt och skönt MTG, Energieffektiviseringsstrategi.
Ett grönt och skönt MTG, Energieffektiviseringsstrategi. Bilaga 1, Sammanställning av mål
som legat till grund för strategin Ett grönt och skönt MTG.
Ett grönt och skönt MTG, Energieffektiviseringsstrategi. Bilaga 3, Beräkningsförutsättningar.
Energimyndigheten, Riklinjer för energieffektiva myndigheter.
Diagram, Nettobesparing utan amortering, vid amortering 15 år samt amortering 30 år.
Bilaga 5 – Schablonberäkningar av investeringsbehov och besparingspotential för del av
fastighetsbeståndet.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Handläggare Peter van der Tol)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 157

KS 2011/0322

Framställan från barn- och utbildningsnämnden om kompensation
för ökade kostnader
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte förändra barn- och utbildningsnämndens budget med
anledning av nämndens ökade hyreskostnader för Högelidsskolan.
Motiveringen till kommunstyrelsens beslut är att kostnadsökningen med anledning av ökad
lokalyta till stora delar har föranletts av tillkommande önskemål från barn- och utbildningsförvaltningen.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-09-15 att göra en framställan till kommunstyrelsen om att posten avseende skollokalutredningen i 2012 års ramtilldelning ska ses
över så att hänsyn tas till politiskt fattade beslut och faktisk kostnadsutveckling.
Kommunfullmäktige fastställde 2011-06-20 budgeten för Mariestads kommun år 2012. I
samband med detta justerades barn- och utbildningsnämndens ram upp med 5 191 tkr med
anledning av skollokalförändringarna. Underlaget för denna justering kom från skollokalutredningen som ursprungligen gjordes år 2008. Därefter skedde en revidering våren 2010
med anledning av att färdigställandet av Högelidsskolan drog ut på tiden. Barn- och utbildningsnämnden framhåller att underlaget är inaktuellt och att det därför inte bör ligga till
grund för nämndens ramtilldelning. Tydligaste avsteget från skollokalsutredningen år 2008
är beslutet från våren 2011 att inte bygga om Marieholmsskolan till förskola.
Den aviserade hyran för Högelidsskolan år 2012 är 13 479 tkr. Tidigare hyra med indexhöjning mellan år 2011 och år 2012 uppgår till 4 019 tkr. Ökningen med 9 460 tkr är 847
tkr större än tillskottet (8 613 tkr) i lokalutredningen. Enligt fastighetsavdelningen beror
ökningen på att den tillbyggda ytan blivit större än vad som ursprungligen planerades samt
indexhöjning från det att utredningen presenterades.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-12-22

7

Kommunstyrelsen
Ks § 157 (forts.)
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2011-09-15 § 112, Budget 2012.
Skrivelse upprättad av t.f. förvaltningschef Katarina Lindberg 2011-08-23, Budget 2012 –
underlag Barn- och utbildningsnämndens ram.
_____________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 158

KS 2011/0310

Ansökan om medel för att utarbeta handlingar för drift/upphandling
av park och natur
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av framtagandet av skötselhandlingar för
parkdriften i Mariestad ska ske inom ramen för tekniska nämndens budget.
Evert Eklind (MAP) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Tekniska förvaltningen har föreslagit att tekniska nämnden ska ansöka om medel för att
kartlägga gatu- och parkdriften i MTG-samarbetet. Kostnaden för att utarbeta skötselanvisningar beräknas uppgå till totalt 400 tkr och enligt gängse fördelningsmodell (60/25/15)
ska Mariestads kommun därmed avsätta 240 tkr till kartläggningen.
Tekniska nämnden beslutade 2011-10-25 att överlämna förvaltningens skrivelse till respektive kommunstyrelse i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Det finns i dag ingen karta över de ytor och anläggningar som ingår i gatu- och parkdriftsåtagandet i MTG. Då verksamheterna alltid har bedrivits i egen regi har det inte ansetts nödvändigt eftersom kunskapen funnits i organisationen. Det är brukligt att drifthandlingar tas fram i
samband med konkurrensutsättning för att entreprenörer ska kunna lämna pris på uppdraget.
I drifthandlingarna beskrivs vad som ska skötas, hur det ska skötas och när. Ibland väljer de
upphandlande enheterna att endast specificera en skötselnivå som entreprenören ska lämna
pris på, så kallad funktionsupphandling. Oavsett upphandlingsform krävs alltid mängder och
frekvenser för skötselåtagandet eftersom entreprenörens arbetsplanering kräver detta. Även i
egen regi är dessa uppgifter värdefulla. Med dem går det att mäta kostnadseffektivitet i form
av nyckeltal, såsom kronor per kvadratmeter för gräsklippning, med mera.
Tekniska förvaltningen framhåller att om kommunens gatu- och parkverksamhet ska kunna
bedrivas rationellt och långsiktigt är det en nödvändighet att samtliga skötselobjekt inventeras. Parallellt med denna kartläggning bör även skötselinstruktioner arbetas fram. Det färdiga
underlaget ska motsvara det underlag som skulle krävas vid en extern upphandling av verksamheten. I första hand bör parkverksamheten kartläggas, eftersom den bedöms vara lättare
att avgränsa än gatuverksamheten. Det ligger även i linje med Mariestads besparingsåtgärder.
I det fall driften kvarstår i egen regi eller om endast delar av driften handlas upp är det beskrivna underlaget en förutsättning för att göra nödvändiga prioriteringar i parkdriften.
Tekniska nämnden beslutade 2011-10-25 att föreslå kommunstyrelsen att avsätta 240 tkr.
för framtagande av skötselhandlingar för parkdriften i Mariestad. Handlingarna ska motsvara de handlingar som krävs vid en extern upphandling. Motsvarande ansökan kommer att
skickas till kommunstyrelserna i Töreboda och Gullspång. I det fall Töreboda och/eller
Gullspång avstår från att medverka bedöms kostnaden för Mariestad kommun att öka med
cirka 50 tkr.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 158 (forts.)
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2011-10-25 § 139, Ansökan om medel för att ta
fram handlingar för drift/-upphandling av park och natur.
Skrivelse upprättad ar t.f. tekniska chefen Leif Andersson samt gatuchef Matz Hasselbom
2011-10-13, Ansökan om medel för att ta fram handlingar för drift/-upphandling av park
och natur.
_____________________________________________________________

T.f. tekniska chefen Leif Andersson
Gatuchef Matz Hasselbom
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 159

KS 2011/0319

Förhyrning av Högelidsgården för förskoleverksamhet
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till hyresavtal för Högelidsgården. Avsikten är att
bedriva förskoleverksamhet i lokalerna.
Bakgrund
Mariestads kommun har en stor efterfrågan på förskoleplatser för våren 2012. Tillfälliga
avdelningar kommer att öppnas under våren, bl.a. kommer ytterligare en avdelning att
öppnas på förskolorna Svampen och Lingonet. Detta motsvarar dock inte behovet utan
ytterligare platser behöver tillskapas.
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt alternativa lösningar i kommunens egna
fastigheter utan resultat. Förvaltningen föreslår därför att Mariestads kommun ska hyra
Svenska Kyrkans lokaler i Högelidsgården. Lokalerna inrymmer lokaler för ca 20 barn och
därmed tillgodoses det totala behovet under första halvåret år 2012.
Hyresavtalet för Högelidsgården är tidsbegränsat till första halvåret år 2012. Hyreskostnaden uppgår till 12 tkr i månaden. Till detta kommer kostnader för el, värme, vatten, fastighetsskötsel och sophantering motsvarande ca 6 tkr i månaden.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av förskolechef Anna-Karin Yséus samt t.f. tekniska chefen Leif Andersson 2011-11-10, Högelidsgården – förslag att hyra lokaler för förskoleverksamhet.
Förslag till hyreskontrakt för Högelidsgården.
_____________________________________________________________

Förskolechef Anna-Karin Yséus
T.f. tekniska chefen Leif Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 160

KS 2011/0232

Motion om en utsiktsplats i Mariestad
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund
Ingela Johansson i Mariestad har föreslagit att kommunen ska anlägga/etablera en utsiktsplats i Mariestad med vy över det sjönära läget. Medborgarförslaget har överlämnats till utvecklingsenheten för beredning.
Utvecklingsenheten föreslår att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget. Motiveringen till detta är att det saknas ekonomiska resurser för att bygga en ny utsiktsplats. De
framhåller dock att om det i framtiden är ekonomiskt genomförbart så vore ett en bra idé
att uppföra en utsiktsplats i anslutning till Sjöstaden. Detta skulle kunna vara ett vanligt
flerbostadshus med en publik verksamhet på takvåningen som till exempel en restaurang.
Tills vidare hänvisas till den goda utsikten vid Pommerska tomten på Näset i gamla staden.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslutet
Medborgarförslag från Ingela Johansson 2011-08-24 om att kommunen ska anlägga/ etablera en utsiktsplats i Mariestad med vy över det sjönära läget.
Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2011-11-08, Svar på medborgarförslag:
Utsiktsplats i Mariestad.
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ingela Johansson)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 161

KS 2011/0339

Behov av förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att färdtjänstberättigade personer som har en kraftigt nedsatt
gångförmåga, som personen själv inte kan kompensera genom manuell rullstol, ska tillåtas
ta med föreskrivet (av arbetsterapeut) förflyttningshjälpmedel på sina färdtjänstresor.
Eventuell kostnadsökning ryms inom ramen för utvecklingsenhetens befintliga budget för
färdtjänstresor.
Beslutet gäller en försöksperiod under år 2012. En utvärdering ska genomföras under hösten 2012, utvärderingen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
I övrigt måste förflyttningshjälpmedlet uppfylla Västtrafiks krav vad gäller vikt, bredd,
längd samt förankringspunkter för att kunna tas med vid färdtjänstresor.
Bakgrund
Frågan om färdtjänst i specialfordon har aktualiserats med anledning av att en person har
överklagat ett beslut om avslag. Personen i fråga har beviljats färdtjänst i personbil. Personen har dock ett mycket omfattande funktionshinder och klarar endast av att förflytta sig
ett tiotal meter utan sin permobil. Motiveringen till kommunens avslagsbeslut på specialfordon är att kommunen enligt färdtjänstlagen inte är skyldig att bevilja färdtjänst i specialfordon om personen ifråga klarar att genomföra resan sittandes i en personbil. Enligt färdtjänstlagen behöver inte hänsyn tas till behov av hjälpmedel vid resmålet, kommunen behöver endast se till hur personen klarar sig under själva resan.
Frågan har diskuterats vid ett flertal tillfällen av färdtjänsthandläggarna i Skaraborg. Vid
dessa diskussioner har det framkommit att kommunerna i Skaraborg behandlar färdtjänstresenärernas önskemål om medföljande hjälpmedel på olika sätt.
Förslaget avser inte att fullt ut tillgodose färdtjänstberättigas önskemål om att ta med diverse hjälpmedel på resan. Förslaget berör en liten grupp färdtjänstberättigade med föreskrivet
(av arbetsterapeut) förflyttningshjälpmedel som har en kraftigt nedsatt gångförmåga som
inte kan kompenseras genom manuell rullstol. Ärendet avser huruvida dessa personer ska
beviljas tillstånd till specialfordon eller inte.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 161 (forts.)
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2011-11-17, Färdtjänstresenärers behov av förflyttningshjälpmedel vid resmålet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 162

KS 2011/0316

Taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en taxa för kommunens lokala offentliga kontroll
inom livsmedelsområdet i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Taxan träder i kraft den 1 Mars 2012.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på ny taxa för kommunal offentlig livsmedelskontroll inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Syftet
med den nya taxan är att anpassa den till den nya riskklassificeringen av de livsmedelsverksamheter som kommunerna har kontrollansvaret för när det gäller livsmedelshantering.
Enligt gällande samverkansavtal (10 §) gäller följande:
Eftersom kommun inte kan överlåta beslut om taxor till annan kommun skall taxa gälla inom respektive kommun enligt vad respektive medlemskommun beslutar. Medlemskommunerna anser dock att samma taxa avseende konstruktion och belopp skall råda
inom samtliga medlemskommuner.
De större nyheterna jämfört med den nu gällande taxa är främst den nya riskklassificeringen som ligger till grund för storleken på avgiften. Nytt är även att extra offentlig kontroll
fullt ut ska debiteras. Däremot tas ingen kostnad ut för resorna i samband med den extra
offentliga kontrollen. Det förekommer två timtaxor; en för den årliga kontrollen (880 kr)
och för prövning och registrering och en (660 kr) för den extra offentliga kontrollen.
Efter diskussioner internt och med andra kontrollmyndigheter så har intentionerna nu ändrats i hur taxan ska tillämpas. Idén att alltid debitera först efter att ett besök har utförts har
ändrats. Istället ska det normala vara att debitera årligen även om ett besök inte utförts. Så
måste det vara för de mindre verksamheterna som endast kommer att betala en årsavgift
för en enstaka timme. Annars kommer miljö- och byggnadsförvaltningen aldrig att kunna
få ut den kontrollavgift som ett besök faktiskt måste generera. Tanken med taxan och riskklassificeringen är att man ska kunna planera för besök t.ex. vart tredje år. I det fallet ska
alltså kontrolltiden bli tre gånger en timma. Fortfarande finns det dock möjligheten att låta
debitera årsavgiften efter första besöket; se § 15 i taxeförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-11-03 att föreslå respektive kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att fastställa en taxa för kommunens lokala offentliga kontroll inom livsmedelsområdet i enlighet med i ärendet upprättat
förslag. Taxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.
Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén informerar om taxan för kommunens lokala offentliga
kontroll inom livsmedelsområdet på kommunstyrelsens sammanträde.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-12-22
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Kommunstyrelsen
Ks § 162 (forts.)
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-03 § 167, Förslag på ny taxa
för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet för Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner .
Förslag till Taxa för Mariestads/Töreboda/Gullspångs kommuns offentliga kontroll av
livsmedel.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Miljö- och byggnadsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-12-22
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Kommunstyrelsen
Ks § 163

KS 2011/0325

Ansökan om anslag från Skaraborgs läns folkrörelsearkiv
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska avsätta 26 tkr till Skaraborgs läns
folkrörelsearkiv fr.o.m. år 2013.
Kommunledningskontoret, administrativa enheten, tillskjuts 26 tkr i budget 2013 för att
finansiera kommunens kostnader för Skaraborgs läns folkrörelsearkiv.
Bakgrund
Verksamheten inom Skaraborgs läns folkrörelsearkiv finansieras med anslag från Västra Götalandsregionen, värdkommunen Lidköping samt övriga kommuner i Skaraborg. Mariestads
kommun har tidigare anslagit 12 tkr/år till verksamheten. I samband med att verksamheten
ska flytta har Lidköpings kommun och Folkrörelsearkivet framfört önskemål om att verksamhetens anslag ska öka. Då flytten av verksamheten har fördröjts beslutade styrelsen för
Skaraborgs kommunalförbund 2011-10-28 att rekommendera medlemskommunerna att från
år 2013 lämna stöd till Folkrörelsearkivet i Lidköping enligt upprättat förslag. Enligt förslaget
ska Mariestads kommun, fr.o.m. år 2013 avsätta 26 tkr/år.
Enligt en ursprunglig överenskommelse mellan Lidköpings kommun och övriga kommuner i
Skaraborg ska Lidköpings kommun stå för halva hyran för Folkrörelsearkivet och övriga
Skaraborgskommuner för den andra halvan. Med en årlig uppräkning av hyran i nuvarande
lokaler har Lidköpings kommun kommit att finansiera 77 procent av hyran. Av denna anledning skedde en justering av bidragen inför år 2011 enligt en fördelningsnyckel baserad på
invånarantal.
Utöver hyreskostnaden bidrar även samtliga kommuner med verksamhetsmedel för rörliga
kostnader (baserat på invånarantal) samt en medlemsavgift om 1 000 kronor. Ett fåtal kommuner har dock valt att inte betala alternativt enbart betalat en del ab det ansökta bidraget.
Därtill kommer att arkivet har vuxit ur nuvarande lokaler och behöver flytta till större lokaler. I samband med att Lidköpings stadsbibliotek flyttar till nya lokaler år 2013 föreslås att
Folkrörelsearkivet flyttar med till dessa lokaler. Det finns två fördelar med detta förslag:
-

Vissa gemensamma utrymmen och kostnader kan delas med biblioteket. Det är därmed
mer kostnadseffektivt i förhållande till en flytt till egna lokaler.

-

Folkrörelsearkivet blir mer publikt genom att dela lokaler med biblioteket.

Västra Götalandsregionen har inte uttryckt någon vilja att undandra sig ansvaret för Folkrörelsearkivet. De har snarare diskuterat att flytta fram positionerna i detta åtagande.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-12-22

17

Kommunstyrelsen
Ks § 163 (forts.)
Behandling på kommunstyrelsen
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Ansökan om anslag för år 2012 till Skaraborgs läns folkrörelsearkivs verksamhet, 2011-10-20.
Verksamhetsplan för till Skaraborgs läns folkrörelsearkiv år 2012.
Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2011-10-28 § 94, Stöd till ”Skaraborgs
läns folkrörelsearkiv” i Lidköping.
_____________________________________________________________

Skaraborgs läns folkrörelsearkiv
Lidköpings kommun
Kulturnämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-12-22
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Kommunstyrelsen
Ks § 164

KS 2010/0050

Köpekontrakt avseende försäljning av mark inom Livbåten 1
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Vänervyn 2 AB, 556870-2707,
Boråsvägen 15, 523 37 Ulricehamn där kommunen överlåter del av fastigheten Livbåten 1
om ca 3280 kvadratmeter till bolaget.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2010-03-17 Hökerum Bygg AB option på Livbåten 1
för byggande av flerbostadshus. Optionstiden löpte ut 2011-07-01 och förhandlingarna har
fortsatt efter optionstidens utgång. Vänervyn 2 AB är ett bolag som har bildats av Hökerum Bygg AB för denna affär.
Förhandlingar är nu slutförda och köpekontrakt har upprättats. Köpekontraktet reglerar
uppförandet av ett flerbostadshus. Köpeskillingen för marken uppgår till 542 744 kronor.
Totalt blir ersättningen inklusive ersättning för gatukostnader, anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt moms och köpeskilling 1 745 075 kronor.
Arbetsutskottets förslag
Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Jens Söder (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut
Skrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Erik Randén Köpekontrakt avseende försäljning av mark inom Livbåten 1.
Förslag till köpekontrakt för fastigheten Livbåten 1 om ca 3280 kvadratmeter.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-22
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Kommunstyrelsen
Ks § 165

Handlingar att anmäla
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Protokoll från den 24 november 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Protokoll från den 7 december 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från den 9 november 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från den 23 november 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från den 7 december 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Mariestad Töreboda Energi AB
Protokoll från den 8 november 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

MTG-Lönenämnd
Protokoll från den 12 oktober 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Protokoll från den 3 november 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-12-22
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Kommunstyrelsen
Ks § 165 (forts.)
_____________________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund
Protokoll från den 28 oktober 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Trafikverket
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte långsiktig strategi Gbg-Sthlm den 7 november
2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Trafikverket
Minnesanteckningar från dialogmöte med Mariestads kommun den 7 november 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Utvecklingsenheten
Delegationsbeslut överlåtelse av mark till enskilda för bostadsbyggnation, augusti t.o.m.
oktober 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Upphandlingsenheten
Delegationsbeslut tecknade avtal under november 2011 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Fritidschefen
Delegationsbeslut medel för föreningsbidrag, inventarie-/investeringsbidrag 2011 anmäls
och läggs till handlingarna.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS
___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-12-22

Anslagsdatum

2011-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-01-13

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

