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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Övriga deltagande:

Tommy Pettersson Friberg

(S)

Bernt Ekström

(V)

Siv Samuelsson

(M)

Marianne Kjellquist
Emelie Olsson
Ulf Andersson
Evert Eklind
Sune B. Jansson
Rune Kjernald
Lennart Ström
Lena Garre
Stig Hilding
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Justerandes signatur

Ordf. barn- och utbildningsnämnd
deltog §§ 148-149
1: e vice ordf. barn- och utbildningsnämnd
deltog §§148-149
2: e vice ordf. barn- och utbildningsnämnd
deltog §§148-149
Ordförande socialnämnden § 150
1: e vice ordförande socialnämnden § 150
Ordförande tekniska nämnden § 151
2: e vice ordf. tekniska nämnden § 151
Ledamot tekniska nämnden § 151
Ordförande kommunrevisionen § 157
Kommunrevisor § 157
Kommunrevisor § 157
Kommunrevisor § 157
Kommunchef
Ekonom
Ekonomichef
Barn- och utbildningschef
Ekonom
Vård- och omsorgschef
Ekonom
Gatuchef
Ekonom
Stadsjurist
Trafikutredare
Turismutvecklare
Nämndsekreterare, socialnämnden
Informationschef
Administrativ chef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 145

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Gullspångs kommun, kommunfullmäktige. Beslut att anta energieffektiviseringsstrategin ”Ett grönt och skönt MTG” och godkänner målen för energieffektivisering.
2. Kammarrätten i Jönköping. Beslut att inte meddela prövningstillstånd avseende färdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst. Förvaltningsrättens avgörande står därför
fast.
(Dnr. KS 2012/0119)
3. Skrivelse från Jens Söder (S), Johan Abrahamsson (M) samt kommunchef Lars Arvidsson till Sjöfartsverket. I skrivelsen yrkar Mariestads kommun att Mariestads allmänna
hamn även fortsättningsvis ska vara allmän.
(Dnr. KS 2012/0124)
4. Sveriges Kommuner och Landsting. Cirkulär 12:9, Kommunens mottagande av betygshandlingar från friskolor.
(Dnr. KS 2012/0127)
5. Skrivelse från Karin Jonsson i Kinne-Vedum. I skrivelsen framhålls att etableringen av
en vindkraftpark i Västra Kinneskogen är direkt olämplig av ett flertal skäl.
(Dnr. KS 2011/0330)
6. Skrivelse från Honorine och Gustaf Ekman i Årnäs i vilken de kraftfullt motsätter sig
all form av vindkraft i Västra Kinneskogen.
(Dnr. KS 2011/0330)
7. Skrivelse från Dag och Tina Blomberg i Äskekärr. Synpunkter angående vindkraftsplan
område J, Västra Kinneskogen.
(Dnr. KS 2011/0330)
8. Dokument. Den äldsta arkivläran. Jacob von Rammingens båda läroböcker i registratur- och arkivskötsel från 1571 samt en monografi om arkiv från 1632 av Baldassare
Bonifacio.
9. Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun. Beslut att anta föreliggande Risk- och sårbarhetsanalys, Gullspångs kommun.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 146

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till konferensen ”Samverkande sjukvård - modell
och verklighet” den 21 maj 2012 i Göteborg.
2. Tällberg Foundation. Inbjudan till ett Tällbergmöte ”Nya vägar och nya handslag” den
9-10 maj 2012 i Sigtuna.
3. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till dialogmöten ”Handlingsplan för jämlik hälsa i
hela Västra Götaland den 30 maj 2012 i Skövde.
4. Trafikverket. Inbjudan till information om E20-studien den 26 april 2012 i Skara.
5. Mariestad Töreboda Energi AB. Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2012 i
bolagets sammanträdeslokaler, Strandvägen 22.
6. Högskolan i Borås, Borås stad. Inbjudan till ”Mötesplats sociala medier” den 8 maj
2012 i Borås.
7. Kommuner i samverkan för Vänerns vattenreglering. Inbjudan till ledningsgruppsmöte
den 31 maj 2012 i Vänersborg. Vid mötet informeras om utredningen ”Sårbarhet och
potentiella skadekostnader vid översvämning i Vänern”.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 147

Beslut om närvarorätt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att vikarierande nämndsekreteraren i socialnämnden Hanna Ohlsson Bredh har rätt att närvara vid dagens sammanträde.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 148

KS 2012/0132

Åtgärdsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamhet med anledning av underskott i prognos 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla barn- och utbildningsnämndens presidium till arbetsutskottets sammanträde 2012-05-24 för att tydliggöra vilka åtgärder som
nämnden ämnar vidta för att uppnå en budget i balans.
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 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2012-04-12 att kalla presidiet i barn- och utbildningsnämnden
för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet
skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2012-04-26.
Vid sammanträdet presenterade presidiet i barn- och utbildningsnämnden en åtgärdsplan
som inte visar en budget i balans år 2012.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
Ekonom Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri
Barn- och utbildningschef Tommy Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 149

KS 2012/0122

Fråga om utformning av fortsatt utredning av skolstruktur
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottet ska träffa barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för att diskutera/klargöra förutsättningarna för fortsatt utredning av skolstrukturen i Mariestads kommun.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2012-03-07 att efterfråga besked
från kommunstyrelsen om hur den fortsatta skolstrukturutredningen ska utformas. Barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott framhåller att ett tydligt uppdrag saknas för vad
kommunen vill med skolorna i Mariestad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-04-12 att bordlägga ärendet och bjuda in
barn- och utbildningsnämndens presidium till arbetsutskottets sammanträde 2011-04-26 för
att diskutera ärendet.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-07 § 30, Skolstrukturutredningen.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 150

KS 2012/0132

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av underskott i prognos 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att följa upp att de vidtagna
åtgärderna ger de ekonomiska effekter som krävs för att uppnå en budget i balans för
socialnämnden.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidiet i socialnämnden till arbetsutskottets sammanträde 2012-05-24 för att redovisa att de genomförda åtgärderna har
haft avsedd effekt.
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.
Socialnämnden uppvisade underskott i prognos 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2012-04-12 att kalla presidiet i socialnämnden för att presentera en åtgärdsplan
för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid
arbetsutskottets sammanträde 2012-04-26.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämnden
Ekonom Jonas Eriksson
Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
IFO-chefen Elisabeth Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 151

KS 2012/0132

Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av
underskott i prognos 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla tekniska nämndens presidium till arbetsutskottets sammanträde 2012-05-24 för att tydliggöra vilka åtgärder som nämnden
ämnar vidta för att uppnå en budget i balans.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att skyndsamt genomföra en översyn av tekniska förvaltningens styrning. Ärendet ska återrapporteras vid arbetsutskottets sammanträde 2012-05-10.
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 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2012-04-12 att kalla presidiet i tekniska nämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Enligt beslutet skulle åtgärdsplanen presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2012-04-26.
Vid sammanträdet presenterade presidiet i tekniska nämnden ingen åtgärdsplan som visar
en budget i balans år 2012.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämnden
Ekonom Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri
Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 152

KS 2012/0098

Ansökan om kommunal borgen från Mariestad Töreboda Energi AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja borgen om 20 miljoner kr till Mariestad Töreboda
Energi AB.
Per Rosengren (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB) har inkommit med en anhållan om att Mariestads kommun ska bevilja bolaget ytterligare kommunal borgen om 20 miljoner kr.
MTEAB har genomfört stora investeringar de senaste åren och deras totala låneskuld uppgår till ca 265 miljoner kr. Utöver lån mot pantbrev och borgen har bolaget även nyttjat ca
30 miljoner kr på det gemensamma koncernkontot.
Enligt kommunens regler kan borgen beviljas till kommunägda bolag för lån till investeringar. Kommunens totala borgensåtaganden för MTEAB är i dagsläget 135 miljoner kr. Innan
beslut om borgen ska en riskbedömning göras utifrån eventuella risker för kommunens ekonomi. Ekonomichefens bedömning är att det inte innebär någon ökad risk för kommunen
att bevilja den begärda borgen eftersom MTEAB är ett stabilt välskött kommunalt bolag.
Koncernkrediten på 70 miljoner kr är avsedd för tillfällig hjälp med likviditeten - inte för att
finansiera långsiktiga investeringar. MTEAB använder i dagsläget nästan halva den gemensamma krediten vilket ekonomichefen anser är för högt. Ekonomichefen anser att det är
bättre om MTEAB istället lånar upp externt vilket kräver kommunal borgen.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse från Rolf Åkesson, VD för Mariestad Töreboda Energi AB 2012-03-14, Ansökan
om kommunal borgen.
Skrivelse av ekonomichef Maria Vaziri 2012-04-10, Ansökan om kommunal borgen
MTEAB.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Mariestad Töreboda Energi AB, Rolf Åkesson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 153

KS 2011/0307

Revidering av kommunfullmäktiges reglemente samt ändring av
tidigare beslut om utökad interpellations- och frågerätt
_______________________________________________________________
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar om ny arbetsordning i enlighet med presidiets förslag.
2. Kommunfullmäktige upphäver beslutet den 16 juni 2003 (KF § 69/03) om ökad rätt att
ställa interpellationer och frågor till ordförande, vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens och övriga nämnders utskott.
Bakgrund

Kommunfullmäktiges presidium har gjort en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning och föreslår nu en revidering av arbetsordningen. Förslagen till ändringar är huvudsakligen av redaktionell natur. Ändringarna har markerats
med rött i förslaget.
Den 16 juni 2003 (KF § 69/03) utökade kommunfullmäktige rätten att ställa interpellationer
och frågor även till ordföranden samt förste och andre vice ordförande i utskott. Förslaget
innebär att beslutet, i den delen, upphävs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-04-12 att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde 2012-04-26 samt att stadsjuristen ska närvara och informera då ärendet handläggs av arbetsutskottet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2012-03-27, Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning m.m.
Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2003-06-16 § 69, Motion om utökad interpellationsrätt i kommunfullmäktige.
______________________________________________________

Stadsjurist Rolf Sjöström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 154

KS 2012/0051

Ansökan om driftbidrag för M/S Marianne år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att utreda om det är
möjligt utvidga verksamheten för M/S Marianne.
Bakgrund

Styrelsen för M/S Marianne Ekonomisk Förening har inkommit med en ansökan om driftstöd för båtturer på Vänern år 2012. Föreningen ansöker även om stöd till marknadsföring i
enlighet med tidigare år.
M/S Marianne genomförde under tidsperioden 2 juli till 6 augusti 2011 tur- och returresor
mellan Mariestad – Sjötorp fem gånger per vecka. Därutöver har M/S Marianne gått på beställningstrafik. Inför säsongen 2012 planerar föreningen en utökning av den reguljära trafiken under ett antal veckor. Föreningen vill även prova möjligheten att vissa turer gå vidare
till Lyrestad för en heldagstur i kombination med tåg/buss.
Utöver marknadsföringsåtgärder har Mariestads kommun, genom turistbyrån, ombesörjt
bokningsfunktionen för båtturerna åren 2010 och 2011.
Från turister och lokalbefolkning finns en stor efterfrågan på kortare dagsturer på Vänern.
Den föreslagna utökningen av reguljärtrafik med turer till Lyrestad blir för lång i både resväg och tidsåtgång. Dessa turer försvårar kontinuitet i tidtabellen. Utvecklingsenheten
framhåller att tre av byggstenarna i kommunens Vision 2020, den stolta sjöstaden, internationellt modellområde samt en naturligmötesplats kan läggas till grund för ett beslut att
stödja en kulturminnesmärkt båt som gör dagsturer i Vänerskärgården.
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta att:
-

Tillstyrka ansökan om driftbidrag från M/S Marianne Ekonomisk förening om 150 tkr
för båtturer under sommarsäsongen år 2012.
Bidraget finansieras genom kommunstyrelsen medel till förfogande år 2012.

-

Driftbidraget förutsätter att M/S Marianne trafikerar sträckan Mariestad – Sjötorp T/R
minst fem dagar i veckan under perioden vecka 27 t.o.m. vecka 31. De turer till Lyrestad som föreningen föreslår får inte inverka på ovanstående villkor.

-

M/S Marianne Ekonomisk förening får själva ta fram biljetthäften.

Underlag för beslut

Ansökan från M/S Marianne Ekonomisk förening om driftbidrag för år 2012.
Skrivelse upprättad av Planeringschef Kristofer Svensson, turistchef Lotta Samuelsson samt
turismutvecklare Anna Söderman 2012-03-19, Ansökan om driftbidrag för M/S Marianne år
2012.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 154 (forts.)
______________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson
Kommunchef Lars Arvidsson
M/S Marianne Ekonomisk förening
Planeringschef Kristofer Svensson
Turistchef Lotta Samuelsson
Turismutvecklare Anna Söderman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 155

KS 2011/0079

Beslut om granskning; Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. Laxhall
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till Detaljplan för Backebolet 1:29
m.fl. blir föremål för granskning enligt normalt planförfarande.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-03-16 kommunledningskontoret i uppdrag att
utarbeta en ny detaljplan för Backebolet1:29 m fl. Syftet med detaljplanen är bland annat att
skapa förutsättningar för utvecklad parkering för besökare och fiskare samt kompletterande
verksamheter till restaurangen. Vidare ska möjligheten för övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad hamnkapacitet och fiskförädling prövas
och redovisas.
Mariestads kommun har pekat ut det aktuella området som ett möjligt område för Landsbygdsutveckling i strandnäraläge (LIS-område). Mot bakgrund av detta sker planarbetet i
enlighet med vad som framgår i det tematiska tillägget till översiktsplanen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2012-04-18, Beslut om granskning; Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. Laxhall, Mariestads kommun.
Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. (Laxhall), Plan- och genomförandebeskrivning,
Granskningshandling.
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 156

Information: Ställplatser för husbilar på hamnplan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-03-15 framfördes önskemål om att kommunledningskontoret/tekniska förvaltningen ska informera om arbetet med att etablera ställplatser
för husbilar på hamnplan.
Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén samt trafikutredare Eva Berdenius informerade om det pågående arbetet på arbetsutskottets sammanträde 2012-03-29. I samband med
informationen beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet för kompletterande beredning med hänvisning till tidigare beslut.
Turismutvecklare Anna Söderman samt trafikutredare Eva Berdenius återrapporterar uppdraget på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet
______________________________________________________

Mark- och exploateringsingenjör Erik Randén
Trafikutredare Eva Berdenius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 157

KS 2012/0112

Förtydligande av orsakerna till kommunrevisionens förslag att rikta
anmärkning mot kommunstyrelsen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunrevisionen har i revisionsberättelsen föreslagit kommunfullmäktige att rikta en
anmärkning mot kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2011. Motiveringen till revisionens
förslag är kommunstyrelsens bristande uppsikt över nämnder och bolag.
Kommunstyrelsens ordförande har inbjudit presidiet i revisionen för att diskutera orsakerna
till revisionernas förslag att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen samt vilka åtgärder
som kommunstyrelsen skulle vidtagit för att undvika en anmärkning.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-26

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 158

KS 2012/0112

Revisionsberättelsen för år 2011 –
Fråga om anmärkning mot kommunstyrelsen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Per Rosengren (V) och Johan Abrahamsson (M) i
uppdrag att formulera ett yttrande från kommunstyrelsen över kommunrevisionens förslag
att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2011.
Bakgrund

Kommunrevisionen har i revisionsberättelsen föreslagit kommunfullmäktige att rikta en
anmärkning mot kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2011. Motiveringen till revisionens
förslag är kommunstyrelsens bristande uppsikt över nämnder och bolag.
Kommunfullmäktiges presidium är beredningsorgan inför fullmäktiges prövning av frågor
om anmärkning mot hur bl.a. kommunstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag. Kommunfullmäktiges presidium har begärt ett yttrande från kommunstyrelsen över kommunrevisionens förslag att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2011.
Arbetsutskottet beslutade 2012-04-12 att ge ekonomichefen i uppdrag att göra en sammanställning över de protokollsutdrag/beslut då nämndernas ekonomi har behandlats av arbetsutskottet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-26

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 159

KS 2011/0185

Nyttjande av lokaler i Mariaskolan för Projekt Kraftsamling
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Projekt Kraftsamlig tillåts disponera efterfrågade delar av Mariaskolans lokaler tills vidare.
2. Arbetsutskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utforma detaljerna kring uthyrningen av lokalerna i Mariaskolan till Projekt Kraftsamling.
3. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att nyttja lokalerna i Mariaskolan för olika kommunala verksamheter.
Bakgrund

Projekt ”Kraftsamling – unga till arbete” ska stödja och vägleda arbetslösa ungdomar till
arbete, studier eller praktik. Projektet drivs i samverkan mellan Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från årsskiftet
delfinansieras projektet av Europeiska socialfonden med ca 13 miljoner kronor. Projekttiden är 1 februari 2012 t.o.m. 30 juni 2014.
Chefen för arbetsmarknadsenheten Tord Forsell framhåller i en skrivelse att projektet är i
behov av större lokaler. Projektet vill disponera 670 kvm (800 inkl. korridorer) på Mariaskolan för verksamheten.
Enligt beslut har Mariaskolan överförts till avvecklingsfastigheter. Arbetsmarknadschefen
framhåller att vid en eventuell försäljning av Mariaskolan kan verksamheten flytta till Marieholmsskolan då ombyggnaden är genomförd våren 2013, om det finns lediga ytor.
I projektansökan uppgår lokalkostnaden till 150 tkr/år (300 kvm á 500 kr.). Barn- och utbildningsnämnden betalade totalt 333 tkr för lokalerna i Mariaskolan. Det resterande beloppet om 183 tkr kan betraktas som kommunens medfinansiering, om det godkänns av EU.
Arbetsmarknadschefen framhåller att om projektet får hyra Mariaskolan skulle innebära att
externhyran om 115 tkr upphör.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Tord Forsell, Kraftsamling unga till arbete EUprojekt MTG. Lokal!! Mariaskolan t.o.m. 2014-06-30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 159 (forts.)
______________________________________________________

Arbetsmarknadsenheten
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonom Jonas Eriksson
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-26

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 160

KS 2012/0027

Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2011
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöterna i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Bakgrund

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med lagen
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är kommunerna
Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra
Götalandsregionen.
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2011. Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed och tillämpliga delar
av lagen om kommunal redovisning.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Underlag för beslut

Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Årsrapport 2011 Framtidsspåret.se
Revisionsberättelse för år 2011 avseende samordningsförbundet Norra Skaraborg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Samordningsförbundet Norra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-26

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 161

KS 2012/0140

Begäran om medel för anpassning av antalet anställda inom
barn- och utbildningsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden inte tvingas vidta åtgärder i
verksamheten under innevarande år med anledning av de kostnader som föranleds av en nödvändig anpassning av antalet anställda, främst på Vadsbogymnasiet och komvux, dock maximalt
7 861 tkr.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2012-03-21att ge förvaltningschefen i uppdrag att
sammanställa en skrivelse till kommunstyrelsen med ett äskande om medel till kostnader för
strukturomställning av personal, främst på Vadsbogymnasiet och komvux. I skrivelsen skulle barn- och utbildningschefen beskriva de konsekvenser och kostnader som blir konsekvensen om övertaligheten inte hanteras genom avtalspensioner och avgångsvederlag. Barnoch utbildningschefen har upprättat en skrivelse till kommunstyrelsen enligt uppdrag.
Vadsbogymnasiets ekonomiska resultat för år 2011 visade ett kostnadsöverskridande om
7 600 tkr. Åtgärder för att anpassa organisationen har vidtagits. I ett första skede minskas
personalstyrkan genom pensionsavgångar som inte återbesätts. Dessutom avslutas ett antal
visstidsanställningar från augusti 2012. Dessa åtgärder minskar personalstyrkan med tio
tjänster, till en minskad kostnad av 5 000 tkr på årsbasis. För att uppnå en budget i balans
finns behov av att reducera med ytterligare tio tjänster.
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en intresseförfrågan för avtalspension
och avgångsvederlag. Vidare har en utredning av tjänstebehovet ht-12 på Vadsbogymnasiet
genomförts. Vid en analys av de önskemål om pensionslösningar som inkommit, kopplat till
den övertalighet som framräknats, visar det sig att stora delar av övertaligheten kan lösas
genom avtalspension alternativt avgångsvederlag. Förvaltningen har dessutom ordinarie
pensionsavgångar inom den närmaste treårsperioden inom de behörigheter som blir berörda. För att undvika uppsägningar och underlätta en generationsväxling är det av stor vikt att
behålla yngre medarbetare samtidigt som äldre medarbetare fasas ut genom naturlig avgång.
Med en sådan lösning kan ett uppsägningsförfarande med långdragen förhandlingsprocess
undvikas. För att kunna genomföra en organisationsförändring på Vadsbogymnasiet krävs
ett engångsbelopp för år 2012 om 3 761 tkr. Motsvarande lösning på grundskolan och för
övrig personal inom förvaltningen beräknas kostnad ca 4 100 tkr. Hela strukturförändringen
omfattar en minskning av totalt 29 tjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen till en
kostnad av totalt 7 861 tkr år 2012.
En beräkning av kostnaderna för ett traditionellt uppsägningsförfarande har gjorts. Beräkningen innefattar bl.a. kostnader för uppsägningstid, samverkansarbete, lagstadgade rättigheter för den uppsagde, omplaceringsutredningar och minskad produktivitet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-26

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 161 (forts.)

Vissa av de uppräknade parametrarna är svåra att uppskatta. Av den anledningen har beräkningarna gjorts utifrån minsta tänkbara kostnad. Nedanstående redovisning bygger på att 19
av de 29 personerna sägs upp.
Processkostnader (facklig samverkan mm) inför uppsägning

1 849 tkr

Lönekostnader under uppsägningstiden

4 082 tkr

Kostnader kopplade till omställningsavtalet

1 739 tkr

Total kostnad

7 670 tkr

Skillnaden i kostnader för en ”pensionslösning” jämfört med ett uppsägningsförfarande är
små. Det är viktigt att kommunen kan behålla och utveckla bilden som en ansvarsfull och
attraktiv arbetsgivare. Genom förslaget säkras kompetens och kontinuitet genom att behålla
unga, i annat fall övertalig personal. Den goodwill som härigenom skapas ökar chanserna att
få kompetent och behörig personal vid framtida rekryteringar.
Barn- och utbildningschefen föreslår att:


Kommunstyrelsen beviljar medel till strukturförändringar inom Vadsbogymnasiet,
komvux och grundskolan till en kostnad av 7 861 tkr för år 2012 .



Kommunstyrelsen beviljar ett tillfälligt ramtillskott om 1 200 tkr i budget år 2013 för
generationsväxling.



Kommunstyrelsen beviljar ett tillfälligt ramtillskott på 500 tkr i budget år 2014 för generationsväxling.

Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av barn- och utbildningschef Tommy Olsson 2012-03-29, Äskande av
bidrag till strukturförändringar inom Vadsbogymnasiet och grundskolan 2012.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 § 39, Äskande av medel
till strukturomställning av personal.
Ekonomiskt underlag för strukturförändringar vid Vadsboskolan och komvux.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Ekonom Ulf Jansson)
(Barn- och utbildningschef Tommy Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-26

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 162

KS 2011/0349

Taxa och ordningsföreskrifter för torghandeln i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att taxan för en försäljningsplats på nya torget ska uppgå
till 5 000 kr/år och ruta. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan för en tillfällig torgplats ska uppgå till 500
kr/dag.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa placeringen av fasta och tillfälliga torgplatser
enligt upprättat förslag
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till revidering av ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln”.
Bakgrund

För att öka tillgängligheten har riksdagen beslutat att enkelt avhjälpta hinder ska tas bort
från den offentliga miljön senast år 2010. Mot bakgrund av detta föreslår tekniska förvaltningen att torghandeln utformas efter det rutsystem som finns på Nya Torget. Tanken är att
de längsgående granitplattorna som utgör rutsystemet ska ge synskadade bättre information.
Tekniska förvaltningen föreslår även att taxan för torgplatserna bör höjas för att en vinst
ska kunna tas ut på verksamheten.
Torghandeln på Nya torget bedrivs på onsdagar och lördagar. En bättre utformning av
torghandeln är viktigt för att främja handeln på torget. I dagsläget kan de tillfälliga försäljningsplatserna utgöra en barriär och de fasta platserna ger inte kunderna den tillgänglighet
som riksdagen beslutat avseende enkelt avhjälpta hinder. Enligt tekniska förvaltningen måste nya torget öppnas och synas för att ge en inbjudande atmosfär.
Tekniska förvaltningen föreslår även en revidering av de lokala föreskrifterna för torghandeln.
Tekniska nämnden beslutade 2012-03-27 föreslå kommunfullmäktige att:


-

Taxans högsta belopp för fast torgplats kan uppgå till 5 000 kronor/år exklusive moms
och ruta och att taxans högsta belopp för en tillfällig torgplats ska vara 500 kronor/dag
inklusive moms.

-

Fastställa placering av de fasta och tillfälliga torgplatserna enligt bilagd karta.

-

Godkänna de föreslagna lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln.

-

Ge tekniska nämnden delegation att utforma detaljbestämmelser för torghandeln.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-26

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 162 (forts.)
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-03-27 § 49, Torghandeln i Mariestad.
Skrivelse upprättad av trafikutredare Eva Berdenius samt gatuchef Matz Hasselbom 201203-15, Torghandeln i Mariestad.
Förslag reviderade Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.
Förslag till Avgifter för de allmänna försäljningsplatserna.
Karta gällande ny placering av fasta och tillfälliga torgplatser samt loppisplatser.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Tekniska nämnden)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
(Trafikutredare Eva Berdenius)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-26
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 163

KS 2012/0135

Begäran om medel för inköp av nyckelsystem i hemtjänsten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsutrymmet för socialnämnden med 1 600
tkr för inköp av ett nytt nyckelsystem inom hemtjänsten.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger socialnämnden (-förvaltningen) i uppdrag att komplettera det ekonomiska underlaget inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Bakgrund

Hemtjänsten är en verksamhet som omfattar ca 800 personer i kommunen. Till samtliga av
dessa erhåller kommunen minst två nycklar för att kunna komma in i den enskildes hem vid
beviljade besök.
Nyckelhanteringen är omständlig och kräver nogsam hantering för att inte slarva bort eller
blanda ihop enskildas nycklar. Hanteringen av nycklarna tar mycket tid i anspråk, inte minst
under de perioder på dygnet då bemanningen är låg och tjänstgörande personal har ansvar
för hemtjänstinsatserna i hela kommunen.
Det finns många nyckelhanteringssystem på marknaden som skulle underlätta och effektivisera hemtjänsten samt minska risken för hopblandande och borttappade nycklar. Socialförvaltningen framhåller att de vill arbeta vidare med utredning av ett nyckelhanteringssystem
som känns tryggt för den enskilde och effektiviserar hemtjänstens arbete.
Socialförvaltningen framhåller vidare att en effektivare nyckelhantering innebär en minskad
personalkostnad. Socialförvaltningen beräknar att kostnaderna minskar med totalt 900
tkr/år. För år 2012 skulle kostnadsminskningen uppgå till ca 300 tkr under förutsättning att
upphandlingen är klar och systemet kan starta 2012-09-01.
Socialnämnden beslutade 2012-03-27 att begära medel hos kommunstyrelsen för att kunna
köpa in ett nyckelsystem. Systemet beräknas kosta ca 1 600 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avdelningschef vård och omsorg Lotta Hjoberg 2012-03-13, Effektivare nyckelhantering i hemtjänsten.
Protokollsutdrag från socialnämnden 2012-03-27 § 49, Effektivare nyckelhantering i hemtjänsten.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Socialnämnden)
(Ekonom Jonas Eriksson)
(Ekonom Annica Olsson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-26
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 164

KS 2012/0131

Gallring av s.k. typårgångar av verifikationer
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, tillika arkivmyndigheten, beslutar att gallring får ske av typårgångar 1975
och 1985.
Bakgrund

I centralarkivet i Mariestads kommun har så kallade typårgångar av verifikationer bevarats.
Typårgångarna är verifikationer från åren 1971, 1975, 1980, 1985, 1990 samt år 2000. Skälet
till att spara dessa är att bevara räkenskapsmaterial från kommunens ekonomiska verksamhet för framtida forskning. Det finns inget tvingande i detta urvalsbevarande.
Mot bakgrund av att det är platsbrist i centralarkivet föreslår kommunarkivarien att årgångarna 1975 och 1985, totalt 358 volymer, gallras. Genom gallringsåtgärden frigörs ca 24
hyllmeter i centralarkivet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunarkivarie Jan Christer Wahlbäck 2012-04-10, Förslag till gallring av s.k. typårgångar av verifikationer.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Kommunarkivarie Jan Christer Wahlbäck)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-26
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 165

KS 2012/130

Fråga om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra
Skaraborg år 2011
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för år
2011. 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 har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den interna kontrollen bedöms varit
tillräcklig. Revisorerna tillstyrker därför att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Underlag för beslut

Årsredovisning 2011 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Granskningsrapport upprättad av pwc 2012-03-20, Kommunalförbundet Räddningstjänst
Östra Skaraborg.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Revisorerna, Revisionsberättelse
förår 2011.
Protokollsutdrag från direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2012-03-22 § 21,
Revisionsberättelse och granskningsrapport över Årsredovisningen 2011.
Protokollsutdrag från direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2012-03-22 § 22,
Årsredovisning 2011.
_____________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-04-26
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 166

KS 2012/0052

Tekniska nämndens mål för 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen besluta att avvakta fram till hösten med att besluta om visionsmål för
tekniska nämnden år 2013.
Bakgrund

Visionsmålen för tekniska nämnden beslutas av kommunstyrelsen då tekniska nämnden är
en s.k. utförandenämnd, d.v.s. att nämnden arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har utarbetat en ny rutin för att höja kvaliteten i målarbetet. Den
innebär bl.a. ökad tydlighet i ansvar och instruktioner samt ökad dialog mellan politik och
förvaltning. Nämndsbeslut sker först efter att förslaget godkänts av en tjänstemannaberedning som ska säkerställa att målen uppfyller kommunfullmäktiges krav på att målen ska vara
s.k. SMARTa mål. (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta).
Enligt tidplanen för målarbetet skulle förvaltningarna utarbetat förslag på nämndsmål till
den 2 mars. Nämndsbeslutet tas sedan i samband med budgetbesluten i april. Med anledning av vakanser inom tekniska förvaltningen har denna tidplan inte hållits. Förvaltningschefen för kommunledningskontoret föreslår därför att den tillträdande tekniska chefen får
i uppdrag att, i samråd med kommunledningskontoret, utarbetat visionsmål för tekniska
nämnden som beslutas i kommunstyrelsen i oktober/november månad.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef Maria Vaziri 2012-04-17, Tekniska nämndens mål
för 2013
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
(Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri)
(Tekniska nämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2011/0235

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-03-01 framfördes önskemål om att kommunchefen
alternativt projektledare Lars Bergqvist ska informera om ”åtgärdspaketet för en långsiktigt
stark ekonomi i Mariestads kommun” vid arbetsutskottets samtliga sammanträden.
I kommunfullmäktiges beslut om åtgärdspaketet ingår en punkt under alternativa driftsformer: ”Hemtjänsten upphandlas och entreprenad tydliggörs”. Socialförvaltningen delar upp
verksamhetsområdet hemtjänst i tre delar, där en del tillfaller egenregin och de övriga två
går ut på upphandling enligt LOU.
Beloppen i åtgärdspaketet är år 2013 till 2015: 6000 tkr, 6500 tkr samt 7000 tkr. För att
genomföra upphandling på rätt sätt krävs att ett upphandlingsunderlag tas fram. Detta kräver i första hand eget arbete men även en kostnad för extern granskning av framtaget underlag.
Frågeställningen från avdelningschefen inom äldreomsorgen till styrgruppen för åtgärdspaketet är om upphandling ska genomföras eller om åtgärderna motsvarande beloppen ska ske
i egen verksamhet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningsansvarig Lars Bergquist 2012-04-23, Åtgärdspaketet för
en långsiktigt hållbar ekonomi – upphandling hemtjänstverksamheten.
______________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Projektledare/redovisningschef Lars Bergquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Rapporter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E20-gruppen

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från sammanträde med E20-gruppen 2012-04-26.
Vid mötet presenterades en faktarapport avseende behovet av utbyggnad av E20.
______________________________________________________

Wepa – West Sweden

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från informationsmöte med West Sweden 2012-0424 avseende det förestående arbetet med att genomföra en s.k. wepa i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Folkhälsorådet

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med folkhälsorådet 2012-04-11.
______________________________________________________
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Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ola Blomberg
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