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Kommunstyrelsen
KS § 163

Information om Kommuninvest
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Mariestads kommun är sedan år 2005 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvests syfte är att erbjuda stabila och goda lånevillkor samt finansiell rådgivning
till medlemskommunerna och deras kommunägda bolag. Idag är de flesta kommuner med i
samarbetet baserat på en s.k. solidarisk borgen. Kommuninvest har därmed en mycket hög
kreditvärdighet och kan erbjuda medlemmarna goda villkor.
Mariestads kommun har bjudit in Kommuninvest för att få ta del av deras omvärldsbevakning och bedömning av konjunkturläget i Sverige. Vid sammanträdet redovisar representanter för Kommuninvest bl.a. en analys av Mariestads situation samt informerar om skuldförvaltning och vad kommunen bör beakta i kommunens finanspolicy. Informationen innefattade även:
-

Kommuninvest situation idag och framtida utmaningar

-

Omvärldsbevakning och konjunkturläget i Sverige

-

Kommunanalys

-

Skuldförvaltning

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet
______________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 164

KS 2012/0132

Prognos 3 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 3 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen noterar informationen om uppföljning av kommunstyrelsens mål år
2012 i samband med prognos 3.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 3 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri har sammanställt en uppföljning av kommunstyrelsens mål år 2012 i samband med prognos 3. Uppföljningen presenterades på kommunstyrelsens sammanträde i samband med redovisning av prognos 3.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Prognos 3 år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 165

KS 2012/0132

Prognos 3 år 2012 för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna prognos 3 år 2012 för Mariestads kommun till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kalla presidierna i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden till arbetsutskottets sammanträde 2012-09-27 för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska upprättas
i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 3 år 2012 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott vid efterföljande sammanträde.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Prognos 3 år 2012 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 166

KS 2012/0132

Delårsrapport för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapport per den 31 augusti 2012 till kommunfullmäktige
Bakgrund

Enligt kommunens tidplan ska en delårsrapport upprättas och delges kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2012 för Mariestads kommun.
Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om delårsrapporten på sammanträdet
Underlag för beslut

Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Redovisningsansvarige Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 167

KS 2012/0161

Medborgarförslag om nytt område för kolonilotter i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget om att ta fram plats för fler koloniträdgårdar/kolonilotter i Mariestad.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att definiera förslag till placering
av koloniträdgårdarna inför utställning av förslaget till fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort.
Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag utreda och ge förslag på hur koloniträdgårdarna ska anläggs och långsiktigt finansieras.
Bakgrund

Hussein Akaberinejad har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska anlägga ett
område för kolonilotter. Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-28 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget har beretts av kommunledningskontoret/utvecklingsenheten.
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns ett behov att skapa ökade möjligheter för
kommuninvånarna att kunna odla och föreslår att förslag till nya områden för detta ändamål
ska föras in i pågående arbete med den Fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Therése Weckström (S), Ola Bertilsson (S), Leif Jonegård (FP) samt Nils Farken (MP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Hussein Akaberinejad 2012-05-09 om att kommunen ska anlägga ett
område för kolonilotter.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2012-08-10, Medborgarförslag om
fler kolonilotter i Mariestad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Hussein Akaberinejad, Planeringschef Kristofer Svensson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 168

KS 2012/0239

Handlingsplan för åren 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom e-hälsoområdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplanen för e-hälsoområdet för perioden
2013-2018.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta och finansiera verksamhetsplanen för år 2013.
3. Socialnämnden ska beakta eventuellt ökade kostnader i kommande budgetprocesser.
Bakgrund

Inom ramen för Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har landsting och regioner samarbetat och finansierat gemensam e-Hälsoutveckling sedan år 2007. Center för e-hälsa i
samverkan (CeHis) har på deras uppdrag arbetat med en nationell strategi för en gemensam
e-tjänst inom vård och omsorg.
CeHis har nu presenterat en handlingsplan för åren 2012-2018. SKL har beslutat att rekommendera att samtliga landsting, regioner och kommuner antar handlingsplanen, att
samtliga regioner och landsting antar och finansierar bifogad verksamhetsplan samt att CeHis får uppdrag att, i samarbete med intressenterna, ta fram förslag till nytt avtal mellan
samtliga intressenter och SKL.
Vård och omsorgsförvaltningen samt individ och familjeomsorgsförvaltningen har tagit del
av handlingsplanen och rekommenderar kommunstyrelsen att anta den föreslagna handlingsplanen.
Förvaltningarnas bedömning är att e-tjänster kommer att ha en avgörande betydelse för
framtidens utformning av vård och omsorg och för den enskildes delaktighet. Det är av stor
vikt att en nationell samordning sker på området och CeHis bör ha det samordnande ansvaret. Förvaltningarna vill dock peka på vikten av samordning med de kommunala systemen
och att kommunernas roll i planeringen bör stärkas. Idag finansieras CeHis genom landsting
och regioner men en utveckling och implementering av e-tjänsterna kan komma att medföra
avsevärda omställningskostnader för kommunerna.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 168 (forts.)
Underlag för beslut

Center för e-hälsa i samverkan, Handlingsplan 2013-2018, Landstings, regioners och kommuners samarbete inom e-hälsoområdet, inklusive missivbrev
Center för e-hälsa i samverkan, Verksamhetsplan 2013, För gemensam utveckling av eHälsa
inom ramen för CeHis.
Skrivelse upprättad av vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg, individ- och familjeomsorgschef Elisabeth Olsson samt medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson 2012-0808, Remissvar – Rekommendationer för kommuner att anta handlingsplan för eHälsoområdet 2013-2018.
______________________________________________________

Vård- och omsorgsförvaltningen
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-13

Sida 8

Kommunstyrelsen
Ks § 169

KS 2012/0137

Medborgarförslag om att sänka torgavgifterna
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund

Urban Jernberg i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att torgavgifterna ska sänkas för att förbättra förutsättningarna för ett levande torg. Kommunfullmäktige beslutade
2012-04-23 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Tekniska
förvaltningen genom trafiksamordnaren har berett motionen.
Tekniska förvaltningen genomförde år 2011 en jämförelse av torgavgifterna mellan ett antal
kommuner i närområdet. Jämförelsen visade att avgifterna i Mariestads kommun inte avvek
nämnvärt från genomsnittet för de andra kommunerna.
Efter det att jämförelsen genomfördes har ett flertal kommuner i Skaraborg höjt avgifterna
för torghandel. Tekniska förvaltningen föreslår därför en översyn av taxan för torghandeln i
Mariestad.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 om åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i
Mariestads kommun, det s.k. sparpaketet. En av de åtgärder som ingår i sparpaketet är att
öka kommunens intäkter genom höjd avgift för bl.a., torgplatser.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Medborgarförslag av Urban Jernberg om att torgavgifterna ska sänkas för att förbättra förutsättningarna för ett levande torg 2012-04-17.
Skrivelse upprättad av trafiksamordnare Eva Berdenius 2012-07-21, Taxor för torghandeln i
Mariestad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Urban Jernberg)
(Tekniska förvaltningen; Eva Berdenius)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 170

KS 2012/0217

Förslag till överenskommelse med Mariestads Vattenskidklubb
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska överta fordran, alternativt
lösa vattenskidklubbens lån, som nyttjats för att iordningställa det aktuella markområdet. Kommunen arrenderar därefter ut markområdet till vattenskidklubben.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna arrendeavtal med vattenskidklubben i enlighet med ovanstående beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
1:e vice ordförande Christer Dalvik (MAP) träder in som ordförande.
Bakgrund

Mariestads Vattenskidklubb ansökte om kommunal borgen och driftbidrag. Klubben ansökte
om borgen för ett lån om 150 tkr för att delfinansiera den båt som beställts efter klartecken
från barn- och utbildningsförvaltningen/Vadsbogymnasiet. Ansökan om driftbidrag avsåg
35 tkr under fem år, motsvarande kostnaden för det lån som klubben tvingats ta för att klara
finansieringen av båten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-06-21 att:
-

avslå ansökan om kommunal borgen från Mariestads Vattenskidklubb.

-

avslå ansökan om verksamhetsbidrag för år 2012 från Mariestads Vattenskidklubb. Arbetsutskottet uppmanade dock klubben att ansöka om anläggningsbidrag för år 2013.

Arbetsutskottet gav även kommunchefen i uppdrag att kontakta Mariestads Vattenskidklubb
för att diskutera alternativa lösningar på klubbens ekonomiska problem.
Kommunchefen, i samverkan med representanter för vattenskidklubben, utarbetade ett förslag till överenskommelse som redovisades på arbetsutskottets sammanträde 2012-08-16.
Arbetsutskottet beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram två alternativa förslag
till lösningar/överenskommelser med Mariestads Vattenskidklubb avseende vattenskidanläggningen. Förslagen skulle presenteras på arbetsutskottets nästkommande sammanträde.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med skillnaden att lånesumman
plockades bort från beslutspunkt 1
Behandling på kommunstyrelsen

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 170 (forts.)
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Mariestads Vattenskidklubb)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonom Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 171

KS 2011/0235

Revidering av besparingar i åtgärdspaketet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att följande besparingsåtgärder om totalt 2 420 tkr som ingick i kommunfullmäktiges beslut om ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi” inte ska
genomföras:
- Föreningsbidraget till ungdomar: besparing om 500 tkr utgår
- Administrativa enheten:

besparing om 250 tkr utgår

- Försäljning av vandrarhemmet: besparing om 40 tkr utgår
- Ekonomiskt stöd till föreningar: besparing om 30 tkr utgår
- Uthyrning eller försäljning av teatern till extern aktör: besparing om 500 tkr utgår
- Samordning av tjänster genom att flytta biblioteket till stadshuset: besparing om 1 100 tkr
utgår.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med alternativa besparingsåtgärder motsvarande 2 420 tkr.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förändra inriktningen på följande besparingsåtgärder
som ingick i kommunfullmäktiges beslut om ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi”:
- Upphandling av hemtjänsten ska ske enligt LOV, inte LOU som beslutades i
åtgärdspaketet.
- Utredning pågår om det är möjligt samlokalisera kommunala verksamheter (bl.a. AMI,
IFO, musikskolan) i Mariaskolans lokaler. Om detta inte är möjligt på grund av att
fastigheten är i för dåligt skick ska fastigheten rivas eller överföras till
avvecklingsfastigheter.
3. Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret för besparingspaketet till kommunstyrelsen. Avvikelser från tidigare beslut åtgärdspaketet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
4. Kommunfullmäktiges beslut om besparingsmålet på 60 miljoner kronor står fast.
5. Kommunstyrelsen äger rätt att göra avsteg från fullmäktiges detaljbeslut i besparingspaketet under förutsättning att besparingsmålet uppfylls på annat sätt.
Marianne Kjellquist (S), Ola Bertilsson (S), Therese Weckström (S), Sture Pettersson (S)
samt Nils Farken (MP) deltog inte i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 171 (forts.)
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.
Projektledaren för sparpaketet har upprättat en sammanställning av besparingsåtgärder som
bör konsekvensbeskrivas inför ett genomförande.
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) yrkar att:
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande besparingsåtgärder om totalt 2 420 tkr som ingick i kommunfullmäktiges beslut om ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi” inte ska
genomföras:
- Föreningsbidraget till ungdomar: besparing om 500 tkr utgår
- Administrativa enheten:

besparing om 250 tkr utgår

- Försäljning av vandrarhemmet: besparing om 40 tkr utgår
- Ekonomiskt stöd till föreningar: besparing om 30 tkr utgår
- Uthyrning eller försäljning av teatern till extern aktör: besparing om 500 tkr utgår
- Samordning av tjänster genom att flytta biblioteket till stadshuset: besparing om 1 100 tkr
utgår.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med alternativa besparingsåtgärder motsvarande 2 420 tkr
2. Kommunfullmäktige beslutar att förändra inriktningen på följande besparingsåtgärder
som ingick i kommunfullmäktiges beslut om ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi”:
- Upphandling av hemtjänsten ska ske enligt LOV, inte LOU som beslutades i
åtgärdspaketet.
- Utredning pågår om det är möjligt samlokalisera kommunala verksamheter (bl.a. AME,
IFO, musikskolan) i Mariaskolans lokaler. Om detta inte är möjligt med anledning av att
fastigheten är i för dåligt skick ska fastigheten rivas eller överföras till
avvecklingsfastigheter.
3. Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret för besparingspaketet till kommunstyrelsen. Avvikelser från tidigare beslut i åtgärdspaketet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 171 (forts.)

4. Kommunfullmäktiges beslut om besparingsmålet på 60 miljoner kronor står fast.
5. Kommunstyrelsen äger rätt att göra avsteg från fullmäktiges detaljbeslut i besparingspaketet under förutsättning att besparingsmålet uppfylls på annat sätt.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Dalviks (MAP) yrkande för beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Projektledare Lars Bergqvist)
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Administrative chefen Ola Blomberg)
(Tekniska chefen Åke Lindkvist))
(Kulturchef Maria Henriksson)
(Förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg)
(Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson)
(Barn- och utbildningschef Tommy Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 172

KS 2011/0190

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Backebolet 1:30 m.fl.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Backebolet 1:30 m.fl.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-06-22 kommunledningskontoret i uppdrag att
upprätta ett förslag till ny detaljplan för Backebolet 1:30 m.fl. i Brommösund.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning för cirka 12 bostadsfastigheter.
Det aktuella området ligger i huvudsak utanför strandskyddat område och angränsar till
det föreslagna LIS-området vid Brommösund.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2012-08-29, Beslut om antagande; Detaljplan för del av Backebolet 1:30 m.fl., Brommösund, Mariestads kommun.
Granskningsutlåtande, Detaljplan för del av Backebolet 1:30 m.fl. Torsö, Mariestads kommun, upprättad av kommunledningskontoret i augusti 2012.
Planbeskrivning, Antagandehandling, Detaljplan för del av Backebolet 1:30 m.fl. Mariestad,
Mariestads kommun, Augusti 2012.
Plankarta med planbestämmelser, Backebolet 1:30 m.fl.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-13

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 173

KS 2012/0275

Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att välja Christer Dalvik (MAP) till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-06 att återkalla samtliga uppdrag som ledamot och
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, med undantag för arbetsutskottets ordförande
Johan Abrahamsson (M) samt andre vice ordförande Marianne Kjellquist (S).
Kommunstyrelsen valde därefter Nils Farken (MP), Rune Skogsberg (C) samt Christer Dalvik (MAP)till ordinarie ledamöter. Kommunstyrelsen valde inte någon 1:e vice ordförande.
Kommunstyrelsen har därmed att välja en 1:e vice ordförande i arbetsutskottet.
______________________________________________________

Lönekontoret
Christer Dalvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-13

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 174

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 16 augusti 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 30 augusti 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunforskning i Västsverige

Protokoll från årsmöte den 23 maj 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från den 21 augusti 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus AB

Protokoll från den 21 augusti 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

AB Stadens Hus

Protokoll från den 27 augusti 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-09-13

Anslagsdatum

2012-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-10-12

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

