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Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 8:00 – 13:50

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Janne Jansson (S)
Henrik Karlsson (M)
Linnea Wall (S)

ordförande
1:e vice ordförande, ej § 168
2:e vice ordförande
ledamot
ersättare, ej §§ 168, 177, 178

Övriga deltagare

Suzanne G Michaelsen (S)
Sven-Inge Eriksson (KD)
Björn Fagerlund (M)
Anette Karlsson (M)
Sture Pettersson (S)

ordf. tekniska nämnden § 152
2:e v. ordf. tekniska nämnden § 152
ordförande socialnämnden § 162
ordf. utbildningsnämnden § 163
v. ordf. utbildningsnämnden § 163

Amanda Haglind
Michael Nordin
Robert Malmgren
Elisabeth Westberg
Christina Olsson
Thomas Johansson
Adam Johansson
Hanna Asp
Erik Söderström
Lotta Hjoberg
Maria Appelgren
Ida Nilsson
Elizabeth Lindholm Hahne
Per Ahlström
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

enhetschef VA § 152
teknisk chef § 152
fastighetschef § 152
ekonom § 152
ekonomichef §§ 152, 162, 163, 165
samhällsbyggnadschef §§ 153-158
planarkitekt §§ 153, 157, 158
planarkitekt § 154
planarkitekt § 156
socialchef § 162
utbildningschef §§ 163, 176
ekonom § 165
utredare § 166
säkerhetssamordnare §§ 173-174
kommunchef
kommunsekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 150-183
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-09

Anslagsdatum

2018-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-06-08
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 150

Dnr 2018/00009

Handlingar att anmäla

1.

Utbildningsnämnden (KS 2018/164)
Protokollsutdrag Un § 71/18 – Beslut om samverkansavtal för
naturbruksutbildning.

2.

SKL
Sammanträdesplan för styrelsen i SKL 2019.

3.

AÖS (KS 2017/217)
Minnesanteckningar från möte med kommunchefer och AÖS angående
taxeprocess, 2018-04-06

4.

Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (KS 2013/114)
Dom i mål P 3718-17, Mariestads kommun ./. Mariestads naturskyddsförening
mfl gällande detaljplan för Västra Ekudden.

5.

Synskadades riksförbund (KS 2018/21)
Skrivelse gällande förbundets synpunkter på förslaget till gemensamt
färdtjänstreglemente inom Skaraborg.

Ärendena anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 151

Dnr 2018/00010

Inbjudningar

1.

Västtrafik
Inbjudan till informationsmöte och frågestund om trafikplan 2019 den 30 maj
2018 i Göteborg.

2.

SKL
”Save the date”-information om SKL:s landsbygdskonferens den 13 juni 2018 i
Stockholm.

3.

Inera SKL Kommentus
Inbjudan till inspirationsföreläsning inför årsstämmor med Inera AB och SKL
Kommentus AB den 16 maj 2018 i Stockholm

4.

Länsstyrelsen, AF mfl
Inbjudan till Integrationsforum 2018 Västra Götalands län den 31 maj 2018 i
Göteborg. En dag om nyanländas arbetsmarknadsetablering.

5.

Kommunakuten AB
Det kommunala ansvaret för skolskjutsar – en genomgång. Grundkurs för
skolskjutshandläggare, skolskjutsansvariga och förtroendevalda med ansvar för
skolskjutsfrågor i Göteborg den 23 maj 2018.

6.

Lidköpings näringslivsfastigheter och Västtrafik
Inbjudan till invigning av tågdepå i Lidköping den 15 maj 2018.

7.

Västra Götalandsregionen
Inbjudan till samverkansdag om bredband för kommunledningarna i Töreboda
och Mariestad den 1 juni 2018 i Mariestad (VänerEnergi AB)

8.

Skaraborgs kommunalförbund
Inbjudan till avtackning av förbundsdirektören på Skaraborgs
kommunalförbund den 1 juni 2018 på Gothia Science Park klockan 11.30.

Inbjudningarna anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 152

Dnr 2018/00070

Dialogmöte med tekniska nämndens presidium 2018

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Informationen från dialogmötet anmäls i kommunstyrelsen 2018-05-28.
Bakgrund

I samband med att kommunstyrelsen beslutade om sina sammanträdestider för år
2018 beslutade styrelsen även om datum för dialogmöten mellan arbetsutskottet och
tekniska nämndens presidium. Tre dialogmöten är inplanerade under 2018 på
följande datum: 6 februari, 9 maj och 31 oktober.
Vid dagens sammanträde diskuterades bland annat följande frågor:
Tillståndsansökan Mariestads avloppsreningsverk
Teknisk chef Michael Nordin informerar om det pågående arbetet kopplat till
inlämnad tillståndsansökan för Mariestads avloppsreningsverk. Länsstyrelsen har
inkommit med yttrande gällande ansökan och påpekar bland annat följande villkor
för tillståndet:
1. Tidpunkt för när dimensioneringsåtgärder ska vara klara.
2. Tidpunkt för färdiga åtgärder för förebyggande av lukt och smittspridning kopplat
till bostadsbyggande.
3. Tidpunkt för när förlängd utsläppsledning ska vara klar.
Arbetsutskottet lämnar sina synpunkter på tidsangivelser för åtgärder för att
förebygga lukt och smittspridning (ett år efter att detaljplanen för området vunnit
laga kraft) och när den förlängda utsläppsledningen ska vara klar (senast inom fyra
år). Diskussion förs även kring dagvattensanering för att möjliggöra för badplats i
området vid Katthavet/ Karlsholme.
Utbyggnad VA till Askevik/Moviken
Enhetschef VA, Amanda Haglind, informerar om den pågående processen gällande
VA-till Askevik/Moviken. Ärendet har utretts utifrån fullmäktiges beslut Kf § 19/18
där tekniska nämnden fick i uppdrag att lämna förslag på alternativ för hur det är
möjligt att tillgodose VA inom Askevik och Moviken. De fem olika förslag som
utretts presenteras för utskottet tillsammans med kostnadsjämförelser. Ärendet
kommer att hanteras av tekniska nämnden den 22 maj och av kommunstyrelsens
arbetsutskott den 23 maj.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 152 (forts).

____________________________
Gräshoppan
Fastighetschef Robert Malmgren informerar om byggnationen av LSS-boendet
Gräshoppan. Brister i slutbesiktningen har resulterat i att ett förlikningsavtal med
företaget som byggt boendet har tagits fram. Avtalet har även skrivits under av bägge
parter vilket innebär att kommunen har möjlighet att fortsätta entreprenaden.
Servicebyggnaden i hamnen
Fastighetschef Robert Malmgren informerar om den pågående processen kopplat till
servicebyggnaden i hamnen där den första upphandlingen blev överklagad.
Kommunen har fått besked om att det går bra att avbryta den påbörjade
avhandlingen och påbörja en ny, vilket även har gjorts. Det nya upphandlingsunderlaget ligger ute nu och sista svarsdatum är den 16 maj. Arbetsutskottet anser att
det är viktigt att byggnaden uppförs så snart som möjligt efter att upphandlingen är
klar.
Arbetsutskottet lyfter fråga kring möjlighet att utöka samarbetet med
Vadsbogymnasiets byggnadsprogram för att kunna erbjuda dem uppdrag för projekt
inom kommunen.
Utredning vaktmästartjänster
Fastighetschef Robert Malmgren informerar om det pågående utredningsuppdraget
gällande vaktmästarorganisationen inom kommunen. Arbetet utförs inom
verksamhet teknik men med gemensam dialog med sektor utbildning.
Hyresavtalskartläggning
Fastighetschef Robert Malmgren informerar om det pågående arbetet med att
kartlägga kommunens samtliga hyresavtal. En projektgrupp är tillsatt, liksom en
styrgrupp. Under kommande två månader kommer faktainsamling göras och därefter
avsätts ungefär lika mycket tid för analys och slutsatsarbete.
Stockholmsvägen
Teknisk chef Michael Nordin informerar om den pågående omgestaltningen av
Stockholmsvägen. Delar av gatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik mellan
28 maj och 21 juni.
Sommarsatsningar
Inför stundande sommarsäsong är hamnen är ett prioriterat område för tekniska
nämnden med en ökad skötselnivå och utökad service i form av hamnvärd.
Marknadsföring av båtplatser pågår, blomsterarrangemang håller på att placeras ut
och det läggs även extra resurser på kommunens badplatser inför sommaren.
Investeringsbudget 2018/2019
Teknisk chef Michael Nordin informerar om nämndens investeringsbudget för år
2018/2019 och lyfter fråga kring eventuella ombudgeteringar för medel som inte
kommer att förbrukas enligt plan. Ekonomichef Christina Olsson tar med sig frågan
och återkopplar till tekniska nämnden.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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____________________________
Övrigt
Arbetsutskottet konstaterar att många av de statliga vägarna i Lyrestad har en dålig
standard och uppmanar verksamhet teknik att tillskriva Trafikverket om detta.
Utskottet lyfter även Åsenvägen för diskussion.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-26,
Dialogmöte med tekniska nämndens presidium 2018-09-05

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Teknisk chef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 153

Dnr 2015/00188

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för Myggan 3
(fd Kronoparkskolan), Marieholm, Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för Myggan 3, Mariestad centralort,
Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-06, § 205 att ge
stadsplaneavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av detaljplan för
Myggan 3.
Planområdet utgörs av fastigheten Myggan 3 som är belägen i stadsdelen Marieholm,
ca 1,5 km sydväst om Mariestad centrum. Myggan 3 omfattar ca 14 000 m2
kvartersmark och gränsar i söder till Södra vägen, i väster till radhusbebyggelse, i norr
till ett mindre grönområde och i öster till flerbostadshusbebyggelse. På fastigheten
ligger låg- och mellanstadieskolan Kronoparksskolan uppförd under slutet av 1960talet.
Planändringen innebär i huvudsak att markanvändningen specificeras från tidigare
kvartersmark avsett för allmänt ändamål till skola, ändring av byggnadshöjd för att
medge tvåvåningsbebyggelse, justering av prickmark samt införande av markreservat
för underjordiska ledningar.
Förslag till ändring av detaljplan för Myggan 3 har varit föremål för samråd och
granskning. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett särskilt utlåtande
respektive granskningsutlåtande.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson 2018-04-11, Beslut om
antagande: Ändring av detaljplan för Myggan 3, Marieholm, Mariestads kommun
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)
Planbeskrivning (antagandehandling)
Granskningsutlåtande
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13, Beslut
om antagande: Ändring av detaljplan för Myggan 3, Marieholm, Mariestads kommun
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Projektledare Thomas Johnsson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 154

Dnr 2017/00156

Beslut om samråd: Detaljplan för Bantorget, Mariestad,
Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera förslag till detaljplan för
Bantorget, Mariestad, Mariestads kommun för att i planen möjliggöra för
parkeringshus i källaren på föreslagna byggrätter. Planen ska även peka ut
lämplig/möjlig plats för övergång över järnvägen och områdena benämnda N1,
under ”Markens anordnande och vegetation” ska möjliggöra för annan växtlighet än
bara träd.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-22, § 143 att ge planenheten i uppdrag att
planlägga Bantorget, efter att området pekats ut som lämpligt för ny
bostadsbebyggelse av flerbostadshus.
Huvudsyftet med detaljplanen för Bantorget är att skapa byggrätter för nya bostäder i
centrala Mariestad. Detaljplanens syfte är även att skapa möjlighet för ytterligare
parkeringsytor mellan Bangatan och järnvägen. Planförslaget möjliggör för en till två
fastigheter på Bantorget innehållande bostäder och/eller vård samt
centrumverksamhet i bottenplan på den södra delen av Bantorget.
Bantorget ligger centralt i Mariestad och kan ses som nästa steg för att möjliggöra en
utökning av centrum. Med det här detaljplaneförslaget kan centrum på sikt utökas
och möjligheten finns att skapa verksamhetslokaler och en mindre torgyta på platsen.
Den fördjupning av översiktsplanen som finns för Mariestads centralort (FÖP
Mariestad) pekar ut Bantorget och hela Katthavet för förtätning med blandad
användning. Kommunen håller just nu på att revidera den kommuntäckande
översiktsplanen och även i detta arbete pekas området ut som ett viktigt
förtätningsobjekt.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-26, Beslut
om samråd: Detaljplan för Bantorget
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Hanna Asp 2018-04-26, Detaljplan för
Bantorget
Plankarta Bantorget, samrådshandling
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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____________________________
Planbeskrivning Bantorget, samrådshandling
Fastighetsförteckning, samrådshandling
Behovsbedömning MKB, samrådshandling
Riskanalys (Norconsult, 2016-12-20)
Vibrationsutredning (Norconsult, 2016-12-16)
Trafikbullerutredning (Norconsult, 2017-04-10)

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Planarkitekt Hanna Asp
Exploateringschef Erik Randén
Gatuchef Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 155

Dnr 2018/00133

Medborgarförslag om att ombilda del av fastigheten Mariestad
Katrinefors 1:1 till tomter avsedda för villor, seniorboenden m.m

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att den
förslagna markanvändningen inte överensstämmer med kommunens översiktliga
planering där området är avsatt för utvecklingsmöjligheter för industrinäringen.
Bakgrund

Jörgen Berg, Blåsippsvägen 7 i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen ska ändra stadsplanen för Katrinefors 1:1 för att skapa ett naturskönt
bostadsområde utmed ån Tidan. Det berörda området är beläget mellan ån och
Bruksvägen och från fiskeklubben söderut till Marieforsleden. Området används i
dagsläget för jordbruksmark och genom att ombilda området till tomter för villor,
seniorboende m.m. menar förslagsställaren att allmänheten ges större tillträde till
marken.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26, Kf § 23 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Den berörda delen av fastigheten Katrinefors 1:1 är i en stadsplan från år 1970 (16MAF-1087) avsedd för industriändamål. Marken är inte ianspråktagen enligt
intentionerna i stadsplanen utan används för jordbruk.
I den fördjupade översiktsplanen för Mariestad 2013-2030, antagen av
kommunfullmäktige 2013-06-17, Kf § 69 anges att det aktuella området ska användas
för verksamheter och industri.
I kommunens översiktsplan från 2003, är marken avsatt som expansionsmark för
Electrolux och Metsä Tissue.
För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen
och i granskningshandlingen föreslås att den berörda marken ska användas för
tätortsnära naturmark och verksamheter/industri.
Planenheten konstaterar att den förslagna markanvändningen inte överensstämmer
med kommunens översiktliga planering och föreslår därför att medborgarförslaget
avslås. Planenheten noterar dock att en del i medborgarförslaget avser att ge
allmänheten större tillträde och åtkomst till marken (strandområdet) vilket kan
tillstyrkas. Att ge allmänheten möjlighet att promenera längs Vänern och Tidan utgör
en av de övergripande principerna, Aktivera-synliggöra strandlinjen, i den fördjupade
Justerandes signatur
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____________________________
översiktsplanen. Planenheten anser att detta kan åstadkommas utan att upprätta en
ny detaljplan för området.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson 2018-04-11, Svar på
medborgarförslag om att ombilda del av fastigheten Mariestad Katrinefors 1:1 till
tomter avsedda för villor, seniorboenden m.m
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-20, Svar på
medborgarförslag om att ombilda del av fastigheten Mariestad Katrinefors 1:1 till
tomter avsedda för villor
Medborgarförslag från Jörgen Berg 2018-03-12, Medborgarförslag om att ombilda
del av fastigheten Mariestad Katrinefors 1:1 till tomter avsedda för villor,
seniorboenden m.m

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Jörgen Berg)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 156

Dnr 2014/00323

Cykelväg mellan Hasslerör och Sjötorp

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den del av förslaget till samverkansavtal
som avser Trafikverket, dvs delen av gång- och cykelvägen längs med väg 26
som är grönmarkerad i kartbilagan, från Sjötorp till Enåsa kyrka.

2.

Kommunstyrelsen uppdrar till sektor samhällsbyggnad att utreda alternativa
sträckningar för gång- och cykelvägen avseende sträckningen Enåsa-HasslerörMariestad. Förslag till ny sträckning ska presenteras för arbetsutskottet inför
beslut om återstående del av samverkansavtalet.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 28 maj 2015 kommunchefen i uppdrag att
ta fram ett avtalsförslag med Trafikverket och Biosfärsområdet Vänerskärgården med
Kinnekulle för projektering av gång- och cykelled mellan Hasslerör och Sjötorp.
Biosfärsområdet har dragit sig ur projektet på grund av resursbrist. I upprättat
avtalsförslag har kommunen tagit över Biosfärsområdets åtaganden.
Syftet med en cykelförbindelse mellan Hasslerör och Sjötorp är flera. Dels erhålls en
förbättrad trafiksäkerhet för den oskyddade trafikanten, dels skapas en sammanhållen
cykelled från Karlsborg, längs med Göta kanal, genom Mariestad och sedan vidare till
Lidköping.
Förslagen sträckning av gång- och cykelleden är i sin helhet förlagd på den västra
sidan av väg 26. Enligt förslaget kommer leden till stor del att gå på det enskilda
vägnätet. Avseende sträckan förbi Börstorps gård har Trafikverket för avsikt att
anlägga en ny gång- och cykelväg parallellt med väg 26. Sträckan uppskattas till cirka
1, 5 kilometer. Den totala sträckan för hela cykelleden uppskattas till 11 kilometer.
Kommunen åtar sig bland annat anläggandet av en ny gång- och cykelväg mellan
befintlig enskild väg söder om Smedjebacken till den planerade gång- och cykelvägen
parallellt med väg 26, i höjd med Enåsa kyrka. Sträckningen uppskattas till cirka 330
meter.
Trafikverkets åtaganden

Trafikverket åtar sig att påbörja arbetet med upprättandet av en vägplan för
byggandet av en separat gång- och cykelväg längs väg 26. För delsträcka längs väg 26
ingår projektering av separat bro över Friaån. Åtagandet med upprättande av
Justerandes signatur
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vägplanen sträcker sig till och med vägplanprocessens samrådsskede. Vägplanen ska
inte antas innan kommunen har säkrat nyttjanderätt för resterande del av cykelleden
på det enskilda vägnätet. Trafikverket åtar sig även att kostnadsberäkna förslagna
åtgärder samt projektera för cykelväg alternativt cykelfält inom vägområdet längs väg
2983 (Slussvägen i Sjötorp). Vidare åtar sig Trafikverket att bekosta skyltning på
berörda statliga vägar.
Kommunens åtagande

Kommunen åtar sig att sluta upplåtelseavtal med berörda fastighetsägare och
vägsamfälligheter för att säkra rätten till nyttjande av berörda enskilda vägar för gångoch cykelleden. Kommunen åtar sig att projektera en gång- och cykelväg mellan
befintlig enskild väg söder om Smedjebacken och till den planerade gång- och
cykelvägen parallellt med väg 26, i höjd med Enåsa kyrka. Vidare åtar sig kommunen
att skylta delen av cykelleden som går på det kommunala vägnätet samt de enskilda
vägarna där ett upplåtelseavtal har tecknats.
Genomförande och fördelning av kostnader

Vardera part står själva för kostnaderna för sina åtaganden enligt upprättat förslag till
avtal.
När parternas åtaganden är uppfyllda ska parterna inleda samtal kring hur
genomförandet ska bedrivas och finansieras. Utgångspunkten är att vardera part även
bekostar genomförandet av sina åtaganden.
Trafikverket uppskattar att de kan genomföra sina åtaganden med start 2018 och
med ett slutförande under 2019.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-24,
Samverkansavtal mellan Mariestads kommun och Trafikverket för projektering av
gång- och cykelled mellan Hasslerör och Sjötorp
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Erik Söderström 2018-03-27,
Samverkansavtal mellan Mariestads kommun och Trafikverket för projektering av
gång- och cykelled mellan Hassle och Sjötorp
Avtal om samverkan för en ny cykelled mellan Hasslerör och Sjötorp mellan
Trafikverket och Mariestads kommun (inklusive två kartbilagor)
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Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson)
(Planarkitekt Erik Söderström)
(Trafikverket)
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Dnr 2018/00141

Båtuppställningsplatser på Ekudden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger sektor samhällsbyggnad i uppdrag att gå vidare
med både utbyggnadsalternativ 1 och 2 som presenteras i PM ”Båtuppställningsplatser på Ekudden”, vilket innefattar att ta fram förslag till ny detaljplan för området
samt undersöka möjligheterna att i området uppföra båtförvaringsutrymmen under
tak.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-07, § 104 att ge kommunchefen i
uppdrag att undersöka möjligheterna samt även kostnadsberäkna en utökning av den
befintliga båtgården på Ekudden. Syftet med utökningen är att skapa fler
uppställningsplatser för båtar.
Planenheten har berett ärendet och arbetet har skett i samverkan med övriga berörda
enheter och avdelningar på sektor samhällsbyggnad samt Mariestads
Båtgårdsförening ekonomisk förening.
Den befintliga båtgården på Ekudden etablerades under början av 1970-talet och är
uppförd på kommunägd mark. Mariestads Båtgårdsförening ekonomisk förening
arrenderar det berörda markområdet av kommunen, vilket är reglerat i ett
nyttjanderättsavtal. Avtalet tecknades mellan parterna år 2000 och gäller i 25 år. Om
inte avtalet sägs upp senast två år innan dess utgång förlängs avtalet med fem år i
sänder.
För området finns en stadsplan från 1972 som möjliggör anläggande av
uppställningsplats för småbåtar. Den befintliga båtgården har utnyttjat planen till
fullo och det finns inget utrymme i planen att göra en utökning av båtgården, utan
detta måste prövas i en ny detaljplan.
I uppdraget har gällande förutsättningar sammanställts och översiktligt beskrivits,
bland annat gällande avtal, markförhållanden, natur- och kulturvärden, infrastruktur
med mera. Vidare har två utbyggnadsalternativ undersökts, öster respektive söder om
befintlig båtgård. Kostnad för genomförande av nya båtuppställningsplatser har
uppskattats till ca 3,4 mnkr (öster om befintlig båtgård) och ca 2,5 mnkr (söder om
befintlig båtgård). Kostnadsuppskattningen är mycket osäker på grund av att faktiska
förhållanden och ambitionsnivå inte redovisats mer än översiktligt.
Planenheten menar att området på Ekudden eventuellt kan vara lämpligt för
utökning, men att frågan om båtuppställningsplatser i Mariestad behöver hanteras i
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____________________________
ett ”helhetsgrepp” där Mariestads centralort med omnejd utgör
undersökningsområdet och frågor som rör behov och efterfrågan, infrastruktur och
eventuella andra lämpliga platser för båtuppställning utreds vidare.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-26,
Återrapport av uppdrag gällande båtuppställningsplatser på Ekudden
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson 2018-04-25,
Båtuppställningsplatser på Ekudden
PM Båtuppställningsplatser på Ekudden, framtagen av planenheten i april 2018

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Planarkitekt Adam Johansson
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Dnr 2010/00015

Information om planläggning av Sund

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Mariestads kommun förvärvade år 2010 ett ca 58 ha stort mark- och vattenområde
(del av dåvarande fastigheten Sund 1:1), Kf § 94/09. Syftet med köpet var att
utveckla området för industri och handel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-02-03, § 34 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för del av
fastigheten Sund 1:1, trafikplats Sandbäcken m.m. Det huvudsakliga syftet med
detaljplaneprogrammet var att redovisa förslag till disposition och nyttjande av det
framtida industri- och verksamhetsområdet samt trafiklösning vid Sandbäcken.
Förslag till detaljplaneprogram var föremål för samråd under hösten 2011 och antogs
av kommunfullmäktige 2015-08-24, § 112.
Med utgångspunkt i det antagna detaljplaneprogrammet utarbetades ett förslag till
detaljplan för området. Förslag till detaljplan för Sund var föremål för samråd under
våren 2016 och omfattade ca 350 00 m2 mark för industri och handel som delats upp
i åtta kvarter, närmst Tidan föreslogs ett ca 50 000 m2 stort markområde för en
solcellsanläggning. Parallellt med framtagande av detaljplanen och dessförinnan
detaljplaneprogrammet har Trafikverket utrett den planerade ombyggnationen av
E20, projekt E20 Förbi Mariestad.
Under samrådsskedet av förslag till detaljplan framförde Trafikverket och
Länsstyrelsen i Västra Götalands län bland annat att ett antagande av detalj-planen
skulle innebära negativ påverkan för riksintresset kommunikationer (med anledning
av att vägplanen och utformningen av E20 inte ännu fastställts). Planarbetet var
därför tvunget att avvakta fortsatt arbete med att fastställa den nya utformningen av
E20.
Under vår och sommar 2017 var området Sund aktuellt för Northvolts internationellt
uppmärksammade etablering av en batterifabrik som väntades generera tusentals
arbetstillfällen. Bolaget valde dock slutligen att gå vidare med en annan plats för
etablering.
Mot bakgrund av osäkerheten i den framtida utformningen av E20 och kommunens
vilja att planlägga området beslutades att detaljplanen skulle delas upp i två delar,
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____________________________
benämnda norra och södra (Ksau § 280/17). Den norra delen som inte bedömdes
omfatta den planerade utbyggnaden av E20 granskades under hösten 2017 och
antogs därefter av kommunfullmäktige 2017-11-27. Beslutet att anta detaljplanen för
del av Sund 4:6 (Norra), Mariestad centralort, Mariestads kommun vann laga kraft
2017-12-26.
Den 9 mars 2018 genomfördes ett möte mellan kommunen (delar av sektor
samhällsbyggnad) och Trafikverket (ansvarig projektledare med flera) med syfte att
lyfta frågor som berörs av projekt E20 Förbi Mariestad och som ska utgöra underlag
för den kommande vägplanen. Vid mötet behandlades bland annat utformningen av
trafikplats Ullervad och hur den påverkar etablering på Sund.
Planenheten informerar utskottet om det pågående planarbetet och inhämtar
arbetsutskottets synpunkter inför fortsatt arbete.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-25,
Information om pågående arbete med planläggning av Sund
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson 2018-04-23, Information
om pågående arbete med planläggning av Sund

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Adam Johansson
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Dnr 2018/00121

Placering av husbåtar i hamnen vid kv. Skutan
(Ekuddenhamnen, Smedjehagen)

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att i nuläget inte gå vidare med uppdrag
om planarbete för att ta fram en detaljplan som möjliggör för placering av husbåtar i
hamnen vid kvarteret Skutan, Smedjehagen.
Bakgrund

Den fördjupade översiktsplanen för Mariestad pekar ut områden vid vattnet som
särskilt intressanta i de olika samhällsbyggnadsområdena. Detta har inneburit att ett
aktivt arbete har utförts för att hitta olika alternativ av möjliga strandnära boenden.
Exploateringschefen har fört diskussioner med ett bolag som tillverkar och säljer
villor på vatten. Företaget är intresserat av att gå vidare i diskussionerna och ser
Mariestad som ett potentiellt område för att påbörja ett projekt i.
Ett område som lokaliserats som möjligt för placering av husbåtar är småbåtshamnen
utanför kvarteret Skutan i Smedjehagen. I dagsläget ligger här små båtar med ett
djupgående om ca 1.40 meter. I de fall det skulle bli aktuellt med ett genomförande
av en ny detaljplan för området behöver dessa båtar flyttas. Det finns dock gott om
båtplatser för denna typ av båtar (med ett begränsat djupgående) på andra ställen i
centrala Mariestad.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-16,
Uppdrag att ta fram detaljplan för hamnområdet vid kv Skutan, Smedjehagen för att
möjliggöra för placering av husbåtar
Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2018-04-16, Placering
av husbåtar i hamnen vid kv Skutan
Kartbilaga över hamnområdet

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Planarkitekt Adam Johansson
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Dnr 2018/00219

Kommunalt verksamhetsområde för den allmänna VAanläggningen i Mariestads kommun 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar om den allmänna VA-anläggningens
verksamhetsområde i enlighet med dokumentet ”Verksamhetsområde för den
allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2018”.
Beslutet ersätter tidigare beslut om verksamhetsområden för den allmänna VAanläggningen i Mariestads kommun.
Bakgrund

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma den
allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde inom vilket en eller flera
vattentjänster behöver ordnas.
Verksamhetsområde kan upprättas för en eller flera av de fyra olika vattentjänsterna
vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata och det ska framgå av
beslutet vilka fastigheter som omfattas av vilka vattentjänster. Anledningen till
uppdelningen i fyra olika vattentjänster är för att tydliggöra för såväl huvudman som
fastighetsägare vilka rättigheter och skyldigheter som finns inom området. Avgörande
för inom vilket geografiskt område och för vilka vattentjänster verksamhetsområdet
upprättas är behovet av vattentjänster för skyddet av människors hälsa eller miljön.
Inom det kommunala verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster är
fastighetsägarens och VA-huvudmannens rättigheter och skyldigheter gentemot
varandra reglerade enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2016-06-13 att anpassa
besluten om kommunens verksamhetsområde till rådande lagstiftning genom att
skilja på verksamhetsområdena för de fyra vattentjänsterna. Sedan dess har tillägg till
verksamhetsområdena gjorts i flera områden och det är önskvärt att samla ihop
beslutet så att ett samlat beslut finns för samtliga områden.
De områden som kommunen fattat beslut om efter 2016-06-13 är följande:

Justerandes signatur

-

Askevik

-

Moviken

-

Sandbäcken

-

fastigheten Leksberg 4:6.
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Staden har också byggts ut med bostadsområdet Sjölyckan och industrifastigheter i
Karlslund, här saknas dock beslut om upprättande av verksamhetsområden. Enligt
kommunens VA-plan ska verksamhetsområdena utökas under 2018 till att även
innefatta fastigheterna Törnberga 1:6, 1:7, 1:8 och 1:10.
Ett beslut enligt förslaget innebär att även dessa fastigheter kommer att ingå i
kommunens verksamhetsområden för vatten och spillvatten.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag TN § 83/18
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2018,
upprättat 2018-04-05
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-24,
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova)
(Teknisk chef Michael Nordin)
(Enhetschef VA Amanda Haglind)
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Dnr 2018/00218

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att justera brukningsavgifterna (§§ 13-14) i kommunens
VA-taxa med +4,5 procent från och med 2019-01-01.
Bakgrund

Sedan år 2015 har VA-verksamheten lyckats nå målet om att hålla en förnyelsetakt på
minst 1 procent på befintligt ledningsnät. För att upprätthålla förnyelsetakten
behöver ytterligare driftmedel motsvarande 3,5 procent tillföras verksamheten för att
finansiera de ökade kapitalkostnader som reinvesteringarna genererar.
Anläggningskostnaderna för byggnation av området Sjölyckan är betydligt högre än
de intäkter anläggningsavgifterna genererar för fastigheterna i området, vilket ger
upphov till en nettoförlust för VA-kollektivet. För att möta ökande kapitalkostnader
till följd av detta krävs en taxehöjning om ca 1 procent.
De utförda reinvesteringarna medför sänkta energikostnader vilket tillsammans med
effektiviseringar inom organisationen förväntas balansera de generella
kostnadsökningarna för personal och material med mera.
Med anledning av ovanstående förslår tekniska nämnden att fullmäktige beslutar att
justera VA-taxans brukningsavgifter med + 4,5 procent från och med 2019-01-01.
Den föreslagna justeringen gällande brukningsavgifter om 4,5 procent innebär en
kostnadsökning enligt följande:

Brukningsavgift för en normalvilla:
Kostnad för ett glas vatten:

2018

2019

7131 kr/år
0.93 öre

7455 kr/år
0.97 öre

Exemplen ovan inkluderar moms och gäller en normalvilla (enbostadshus, våningsyta
150 kvm, tomtyta 800 kvm med en vattenförbrukning om 150 kubikmeter per år)
som är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag TN § 79/18
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Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-23,
Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2019
Förslag till VA-taxa för Mariestads kommun från och med 2019-01-01

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova)
(Teknisk chef Michael Nordin)
(Enhetschef VA Amanda Haglind)
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Dnr 2018/00165

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet efter prognos 1

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen konstaterade 2018-04-09 att socialnämnden redovisar ett
underskott om 800 tkr i prognos 1. Kommunstyrelsen beslutade därför att kalla
presidiet i socialnämnden för att beskriva de åtgärder som nämnden ämnar vidta för
att uppnå en budget i balans för innevarande år.
Socialchefen och nämndens ordförande deltar på sammanträdet och redovisar de
besparingsförslag som socialnämnden beslutat om.
Underlag för beslut

Prognos 1 år 2018 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Åtgärdsplan för
socialnämndens verksamhet efter prognos 1
Muntlig information på sammanträdet

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Socialnämnden, Helena Andersson)
(Socialchef Lotta Hjoberg)
(Ekonomichef Christina Olsson)
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Dnr 3388

Åtgärdsplan för utbildningsnämndens verksamhet efter
prognos 1 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen konstaterade 2018-04-09 att utbildningsnämnden redovisar ett
underskott om 2.8 mnkr i prognos 1. Kommunstyrelsen beslutade därför att kalla
presidiet i utbildningsnämnden för att beskriva de åtgärder nämnden ämnar vidta för
att uppnå en budget i balans för innevarande år.
Presidiet för utbildningsnämnden ska kallas till arbetsutskottets sammanträde 201805-09. Utbildningschefen och nämndens ordförande och vice ordförande deltar på
sammanträdet och redovisar de besparingsförslag som utbildningsnämnden beslutat
om.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-25,
Åtgärdsplan för utbildningsnämndens verksamhet efter prognos 1
Åtgärdsplan från utbildningsnämnden med anledning av P1
Prognos 1 för Mariestads kommun

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Utbildningsnämnden, Carina Törnell) (Utbildningschef Maria Appelgren) (Ekonomichef Christina Olsson)
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Dnr 4245

Åtgärdsplan för överförmyndarens verksamhet efter prognos 1
2018

Arbetsutskottets beslut

Åtgärdsplan för överförmyndarens verksamhet med anledning av prognos 1 kommer
att presenteras i samband med att rapporten av den pågående genomlysningen av
överförmyndarverksamheten redovisas.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen konstaterade 2018-04-09 att överförmyndarverksamheten
redovisar ett underskott om 750 tkr i prognos 1. Kommunstyrelsen beslutade därför
att kalla överförmyndaren för att beskriva de åtgärder som verksamheten ämnar vidta
för att uppnå en budget i balans för innevarande år. Överförmyndaren ska kallas till
arbetsutskottets sammanträde 2018-05-09.
Underlag för beslut

Prognos 1 år 2018 för Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Åtgärdsplan för
överförmyndarens verksamhet efter prognos 1.

Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson,
Kommunikationschef Annika Björklund
Överförmyndare Helena Harborn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Sida 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 165

Dnr 2018/00186

Konsekvensbeskrivning för kommunstyrelsens verksamheter
(budget 2019)

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om preliminära budgetramar för
kommunens nämnder vid sitt möte 21 februari 2018. Beslutet innebär att nämnderna
prelimärt får ramar utifrån plan för år 2019. Detta innebär en oförändrad budgetram
för samtliga nämnder utom för kommunstyrelsen vars ram minskar med 1,1 mnkr.
Inför kommunstyrelsen budgetdag den 23 maj 2018 ska varje nämnd redovisa vilka
konsekvenser ovanstående får för nämndens verksamhet. Konsekvenserna kan ha
olika orsaker, som t ex förändrad lagstiftning, demografiska förändringar eller
utveckling och förändring av den egna verksamheten.
Kommunstyrelsen har tidigare tillskrivits beskrivningar av dessa förändringar i
omvärldsanalysen i samband med budgetdagen 24 januari 2018.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-05,
Konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram för kommunstyrelsen år 2019
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Ida Nilsson 2018-04-05, Beskrivning av
konsekvenser av preliminärt tilldelad budgetram för kommunstyrelsens verksamheter
2019
Muntlig information på sammanträdet

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Christina Olsson)
(Ekonom Ida Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Sida 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 166

Dnr 2018/00016

Lägesrapport - genomlysning IFO

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-12-20 kommunchefen i uppdrag att
utreda möjligheten och förutsättningar att inrätta en utredningstjänst i syfte att hitta
nya strukturer och arbetssätt inom IFO:s verksamhet.
Tjänsten tillsattes under våren 2018 och är placerad inom sektor stöd och omsorg.
Under år 2018 finansieras tjänsten via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Utredningen påbörjades 2018-04-05 och kommer att redovisas löpande i
kommunstyrelsens arbetsutskott var sjätte vecka med början
2018-05-09.
Individ- och familjeomsorgens barn och ungdomsenhet har under de senaste åren
haft en ökande trend vad gäller anmälningar och ansökningar om barn som far illa
eller riskerar att fara illa. Kostnaderna för placeringar hos externa vårdgivare har
kraftigt ökat. Det har i socialnämnden fattats beslut om att skapa hemmaplanslösningar som är mer kostnadseffektiva än de som kommunen köper från annan
vårdgivare.
Målet med utredningen är att göra en utvärdering av befintliga hemmaplanslösningar
och struktur och ta fram en lämplig modell för att jämföra kostnader och tjänster
mellan interna och externa köp. Utredningen ska även lämna svar på följande frågor:
-

Vilken kompetens behövs på hemmaplan för att undvika köp av annan
vårdgivare?

-

Vilket ersättningssystem ska HVB-hemmen tillämpa, kostnad per plats,
rambudget eller annat?

-

Hur ska HVB-hemmen drivas för att uppnå affärsmässighet?

Utredare Elizabeth Lindholm Hanhe lämnar en lägesrapport gällande utredningen på
utskottets sammanträde där verksamhetens egen bild av hur man arbetar med
hemmaplanslösningar samt vilka förflyttningar verksamheten anses behöver göras
presenteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 166 (forts).

____________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-25,
Lägesrapport för utredning IFO
Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Elizabeth Lindholm Hanhe 2018-04-26,
Utredning IFO
Utredning IFO – Lägesrapport 1

Expedieras till:
Socialchef Lotta Hjoberg
Utredare Elizabeth Lindholm Hahne

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Sida 32

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 167

Dnr 2018/00151

Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg
år 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda
ledamöterna i direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret
2017.
Bakgrund

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund som ansvarar för
den kommunala renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping,
Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda.
Direktionen för AÖS har upprättat årsredovisning för år 2017. Resultatet för år 2017
visar ett underskott om 8 800 tkr, att jämföras med budgeterat resultat på ett
underskott om 13 000 tkr. Förbundet har en stark finansiell ställning och av det
skälet kommer det negativa resultatet inte att återställas enligt kap. 11 § 13
kommunallagen. Direktionen har för avsikt att använda del av det egna kapitalet till
att finansiera insamlingen av matavfall.
Revisorerna bedömer att direktionen, trots vissa brister i uppfyllelsen av målen,
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer måluppfyllelsen som sammantaget god men där främst
resultatet för medarbetarindex ligger lågt i förhållande till målet.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen och direktionens
enskilda ledamöter.
Underlag för beslut

Årsredovisning för Avfallshantering Östra Skaraborg år 2017 inklusive
revisionsberättelse och granskningsutlåtande.
Protokollsutdrag från direktionen inom Avfallshantering Östra Skaraborg 2018-03-19
§ 4, Årsredovisning 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 167 (forts).

____________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-04-09,
Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg år 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13,
Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg år 2017.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(AÖS)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 168

Dnr 2018/00191

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen i
Samordningsförbundet Norra Skaraborg år 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg för verksamhetsåret
2017.
Linnea Wall (S) och Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
och beslut i ärendet.
Bakgrund

Samordningsförbundet bildades 2007 och har haft samma geografiska arbetsområde
sedan bildandet. Samverkande parter är kommunerna Mariestad, Töreboda,
Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra
Götalandsregionen.
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av
samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter
att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma
insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en
effektiv resursanvändning.
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning,
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2017.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Norra
Skaraborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 168 (forts).

____________________________
Underlag för beslut

Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2017.
Revisionsberättelse för år 2017 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2017 inom Samordningsförbundet
i Norra Skaraborg, upprättad av PwC i mars 2018.
Tjänsteskrivelse upprättad av administrativa chefen Ola Blomberg 2018-04-12,
Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Norra
Skaraborg år 2017
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13,
Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Norra
Skaraborg år 2017

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Samordningsförbundet Norra Skaraborg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Sida 36

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 169

Dnr 2018/00153

Reviderad förbundsordning för Avfallshantering Östra
Skaraborg (AÖS)

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till revidering av
förbundsordningen för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Den reviderade förbundsordningen gäller från och med 2019-01-01.
Bakgrund

Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har upprättat ett förslag till
ny förbundsordning för AÖS. Den nya kommunallagen (2017:725) innebär att den
befintliga förbundsordningen måste revideras. Det är främst 18 punkter i lagens 9
kap. 6 § som reglerar vad som ska anges i den nya förbundsordningen.
Direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg beslutade 2018-03-19 att föreslå
kommunfullmäktige i AÖS medlemskommuner att anta förslag till ny
förbundsordning för AÖS att träda i kraft den 1 januari 2019. Bilagt direktionens
beslut finns en sammanställning över revideringarna samt en jämförelse med befintlig
förbundsordning.
Underlag för beslut

Förslag till reviderad förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg, att gälla
från och med 2019-01-01.
Skrivelse upprättad av förbundschef Lars Persson 2018-02-14, Revidering av
förbundsordning för AÖS.
Protokollsutdrag från direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg 2018-03-19 § 5,
Förbundsordning AÖS.
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-04-09,
Reviderad förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13,
Reviderad förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(AÖS)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Sida 37

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 170

Dnr 2018/00026

Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling väst

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ny förbundsordning för
Tolkförmedling Väst.
Den reviderade förbundsordningen gäller från 2019-01-01.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut 2018-02-26 § 16.
Bakgrund

Direktionen i Tolkförmedling Väst har efter ett samrådsförfarande i respektive
medlemskommun beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Förslaget har
skickats till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande av
den nya förbundsordningen. Beslutet måste fattas i respektive fullmäktige senast
2018-06-29.
Förslaget till ny förbundsordning har upprättats för att följa den nya kommunallagen
samt för att anpassas till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya
förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att
bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i
förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar
utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen.
Förslaget till förbundsordning har skickats ut till nuvarande medlemskommuner på
samråd. Samtliga yttranden är positiva och de flesta har inte haft några synpunkter
Några ändring- eller tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en
förbundsordningens ska ange och det regleras i kommunallagens 9 kap § 6.
Förbundsordningens har därför reviderats efter samrådet för att säkerställa att alla
lagens krav på en förbundsordning upprätthålls.
Då Mariestads kommun erhöll det tidigare samrådsförslaget för synpunkter uppstod
ett missförstånd i handläggningen av ärendet. En konsekvens av detta var att ärendet
överlämnades till kommunfullmäktige för antagande 2018-02-26. Detta beslut
ersätter därmed kommunfullmäktiges tidigare beslut 2018-02-26 § 16.
Underlag för beslut

Förslag till reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst, att gälla från 201901-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 170 (forts).

____________________________
Protokollsutdrag från direktionen i Tolkförmedling Väst 2018-03-09 § 307, Förslag
till ny förbundsordning.
Skrivelse upprättad av förbundsdirektör Åsa Fröding 2018-02-27, förbundsordning.
Skrivelse upprättad av förbundsdirektör Åsa Fröding 2018-03-19, Följebrev – Beslut
om godkännande av ny förbundsordning i respektive kommunfullmäktige.
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-04-09,
Reviderad förbundsordning för tolkförmedling Väst.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13,
Reviderad förbundsordning för tolkförmedling Väst.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tolkförmedling Väst)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 171

Dnr 2018/00201

Dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att utse säkerhetssamordnare Per Ahlström till
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamheter.
Som en konsekvens av beslutet entledigas tidigare utsett personuppgiftsombud från
sina uppdrag.
Bakgrund

Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas 2018-05-25 och vid samma tidpunkt
kommer personuppgiftslagen (PuL) från år 1995 att upphävas.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de verksamheter som ingår i
styrelsens verksamheter. Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska
personuppgiftsansvarige besluta om ett dataskyddsombud samt informera vem som
är dataskyddsombud till Datainspektionen.
Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att samla in information om hur
organisationen behandlar personuppgifter följer bestämmelser och interna
styrdokument. Vidare ska dataskyddsombudet informera och ge råd inom
organisationen. Dataskyddsombudet har även till uppgift att ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten, för de registrerade
samt personalen inom organisationen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-04-11, Vad är ett
dataskyddsombud?
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-04-11,
Dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamheter.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13,
Dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamheter.
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Per Ahlström)
(Samtliga enhetschefer inom kommunstyrelsens verksamheter)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Sida 40

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 172

Dnr 2018/00203

Finansiering av gemensamt dataskyddsombud inom MTG

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

Kommunstyrelsen beslutar att samverka med Töreboda och Gullspångs
kommuner om en gemensam tjänst som dataskyddsombud. Tjänsten ska
omfatta 50 procent av en heltidstjänst under ett år fr.o.m. 2018-05-25.
Gullspångs kommun ska vara huvudman för dataskyddsombudet.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska delfinansiera tjänsten
med 207 tkr. Kostnaden finansieras inom befintlig budget för kommunstyrelsens
verksamheter, ansvar 1020.

Bakgrund

Kommunchefen i Mariestads kommun har givit administrativa enheten i uppdrag att
lämna förslag till kommunövergripande samverkan avseende gemensamt
dataskyddsombud. Förslaget skulle vara baserat på något av följande alternativ:
-

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar om gemensamt
dataskyddsombud.

-

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner tecknar gemensamt avtal
med Skövde kommun avseende samarbete om dataskyddsombud.

Vid möte mellan kommuncheferna 2018-03-20 informerade administrativa chefen
om förutsättningarna för samverkan med Skövde kommun. Administrativa enheten
lämnade även ett förslag till samverkan inom MTG.
Med utgångspunkt i administrativa enhetens förslag upprättade kommun-cheferna
följande förslag till samverkan om gemensamt dataskyddsombud för Mariestads,
Töreboda och Gullspångs kommuner:
1.

Mariestads, Töreboda samt Gullspångs kommuner ska samverka om gemensamt
dataskyddsombud.

2.

Uppdraget som dataskyddsombud ska omfatta 50 procent av en heltidstjänst.

3.

Uppdraget som dataskyddsombud ska omfatta ett år och inleds 2018-05-25.

4.

Gullspångs kommun ska vara huvudman för dataskyddsombudet.

5.

Finansieringen av uppdraget som dataskyddsombud sker genom att hälften av
kostnaden delas lika mellan de tre kommunerna. Resterande hälft fördelas efter
invånarantal. Kostnaden per kommun uppgår därmed till följande:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 172 (forts).

____________________________
Mariestads kommun:

74 tkr + 133 tkr =

207 tkr

Töreboda kommun:

74 tkr + 56 tkr =

130 tkr

Gullspångs kommun:

74 tkr + 33 tkr =

108 tkr
______

Totalt:

445 tkr

6.

En avstämning ska ske med MTG-styrgrupp 2018-12-18. Syftet med denna
avstämning är att planera det fortsatta arbetet med GDPR samt
dataskyddsombud efter 2019-05-25.

7.

Den gemensamma organisationsstruktur som upprättats i MTG-kommunerna
för införandet av GDPR ( General Data Protection Regulation) ska fullfölja
arbetet med tidigare givna uppdrag. Styrgruppen för införandet av GDPR ska
vara ett stöd till dataskyddsombudet.

MTG-styrgrupp beslutade 2018-04-05 att rekommendera de tre samverkande
kommunerna att besluta om finansiering av ett gemensamt dataskyddsombud enligt
kommunchefernas förslag.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-24,
Finansiering av gemensamt dataskyddsombud inom MTG
Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Ola Blomberg 2018-04-11,
Finansiering av gemensamt dataskyddsombud inom MTG

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
(Ekonomichef Christina Olsson)
(Ekonom Ida Nilsson)
(Ekonomichef Anders Bernhall, Töreboda kommun)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 173

Dnr 2018/00202

Riktlinjer för hantering av personuppgifter

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till riktlinjer för hantering av
personuppgifter att gälla inom kommunens samtliga verksamheter.
Bakgrund

EU:s dataskyddsförordning (679/2016) gäller som lag i Sverige från och med 201805-25 och ersätter personuppgiftslagen, PuL. I Sverige kommer samtidigt en ny
dataskyddslag att träda i kraft. Den nya dataskyddslagen kompletterar EU:s
dataskyddsförordning på övergripande nivå.
Dataskyddsförordningen är underordnad i förhållande till vissa andra författningar,
det vill säga om det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som avviker
gäller dessa bestämmelser istället, till exempel behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten. Dataskyddsförordningen gäller inte heller om det skulle strida mot
tryck- eller yttrandefriheten.
Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvariges skyldighet
att kunna visa att förordningen följs, vilket kan medföra krav på ökad
dokumentation. Det kommer att införas möjligheter för tillsynsmyndigheten att i
vissa fall döma ut en administrativ sanktionsavgift när en organisation missköter sin
behandling av personavgifter.
I kommunen hanteras en mängd personuppgifter och det behöver säkerställas att
kommunens hantering är i enlighet med gällande lagstiftning.
Syftet med dataskyddsförordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela
EU. Förordningen har som syfte att skydda enskilda personer mot kränkning av den
personliga integriteten vid behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas
på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som
ingår i eller kommer att ingå i ett register.
Det upprättade förslaget till kommunövergripande riktlinjer sätter de ramar
verksamheterna behöver iaktta vid personuppgiftshantering. Detta styrdokument ska
kompletteras av rutiner som på ett mer detaljerat sätt stödjer verksamheterna i de
processer och hanteringsfrågor som uppkommer.
Underlag för beslut

Förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter upprättade av
verksamhetsstrateg tillika projektledare för GDPR, Ulrika Törnberg.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 173 (forts).

____________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-04-12,
Riktlinjer för hantering av personuppgifter.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13,
Riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Samtliga nämnder)
(Samtliga sektorchefer)
(Teknisk chef Michael Nordin)
(Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist)
(Dataskyddsombud Per Ahlström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 174

Dnr 2018/00222

Registerförteckning över behandlingar av personuppgifter inom
kommunstyrelsens verksamheter - i enlighet med
dataskyddsförordningen, GDPR

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen konstaterar att nämndens verksamheter har upprättat en
registerförteckning över behandlingar av personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen. Förteckningen uppdateras kontinuerligt.
Bakgrund

EU har beslutat om en ny förordning – den så kallade dataskyddsförordningen
(GDPR) – som utgör en ny generell reglering för behandling av person-uppgifter
inom EU. Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 och vid
samma tidpunkt kommer personuppgiftslagen (PuL) från 1995 att upphävas.
Dataskyddsförordningen syftar till att:
-

Skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till
skydd av personuppgifter.

-

Skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU
så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras

-

Modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till
det nya digitala samhället.

Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvarig.
Personuppgiftsansvarig är den myndighet, i detta fall ansvarig nämnd eller styrelsen,
som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter
som ska behandlas och vad de ska användas till.
Personuppgiftsansvarig är, enligt dataskyddsförordningen, bland annat skyldig att
föra ett register över sina behandlingar av personuppgifter, en så kallad
registerförteckning. Förteckningen ska innehålla uppgifter om ändamålen med
behandlingarna, beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av
personuppgifter, eventuella externa mottagare av personuppgifterna och om
uppgifter förs över till tredjeland.
På begäran ska den personuppgiftsansvarige göra registret tillgängligt för
Datainspektionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 174 (forts).

____________________________
Samtliga verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområden har gemensamt
upprättat en registerförteckning över alla behandlingar av personuppgifter inom
kommunstyrelsens verksamheter.
Som personuppgiftsansvarig har kommunstyrelsen att godkänna den
registerförteckning som upprättats över styrelsens samtliga behandlingar av
personuppgifter.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-26,
Registerförteckning över behandlingar av personuppgifter inom kommunstyrelsens
verksamheter
Tjänsteskrivelse upprättad av HR-strateg Jessica Green 2018-04-25,
Registerförteckning över behandlingar av personuppgifter – i enlighet med
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
Registerförteckning över kommunstyrelsens behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Samtliga enhetschefer inom kommunstyrelsens verksamheter)
(HR-strateg Jessica Green)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 46

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 175

Dnr 2018/00116

Partistöd 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna inkomna ansökningar med begäran om
partistöd samt betala ut partistöd för år 2018 till redovisande partier.
Bakgrund

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd årligen
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen av hur partistödet har
använts ska även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska
upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande
bild av hur partistödet har använts.
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet.
Kommunfullmäktige i Mariestad har beslutat att partierna i fullmäktige ska lämna in
den skriftliga redovisningen av hur stödet har använts föregående år (inklusive
granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen av partistödet.
I SKL:s kommentarer till underlag för reglerna om partistöd samt i själva
propositionen till reglerna finns det vissa vägledande uttalanden kring redovisning,
granskning och utbetalning av stödet. Bland annat står det:

Justerandes signatur

-

Lagstiftningen är utformad så att det åligger kommunen som avser att lämna
partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning.

-

Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger
en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär
bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts,
både det som mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats
från tidigare år.

-

Redovisningen bör innehålla mer än ett uttalande att stödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör
bland annat framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av
partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen samt vilka
motprestationer som i så fall erhållits.

-

Har inte redovisning lämnats eller om det saknas granskningsintyg, ska
fullmäktige besluta att stöd inte ska utbetalas.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 175 (forts).

____________________________
Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut
kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängligt för allmänhet och media.
Hur partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till
medborgare och media är en fråga för respektive parti.
Administrativa enheten har tagit fram en gemensam mall för redovisning av och
begäran om partistöd, så att samtliga partier redovisar sitt stöd på ett likartat sätt.
Mallen innehåller ansökan, redovisning och granskningsintyg.
Samtliga partier utom Sverigedemokrater har inkommit med ansökan/begäran om
partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13,
Redovisning och beslut om utbetalning av partistöd 2018
Partiernas rekvisitioner av partistöd för år 2018 samt skriftliga redovisningar och
granskningsintyg.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Samtliga partier)
(Ekonomichef Christina Olsson)
(Ekonomienheten)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 176

Dnr 2017/00349

Riktlinjer för studiestartsstöd

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till kommunala riktlinjer för
rekryteringsarbete och för hur studiestartstödet ska användas.
Bakgrund

Med anledning av att det från och med juli 2017 införts ett nytt studiestartstöd,
beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott vid sitt sammanträde 2017-10-25, § 366
att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på riktlinjer för hur stödet ska
användas i Mariestads kommun. Uppdraget vidaredelegerades till utbildningschefen.
Studiestartsstödet syftar till att öka rekryteringen till studier bland personer med kort
utbildning och stort utbildningsbehov. Sektor utbildning och sektor stöd och omsorg
har med utgångspunkt i uppdraget från kommunstyrelsens arbetsutskott samverkat
med arbetsförmedlingen för att ta fram förslag på målgrupp, riktlinjer och rutiner för
hur hanteringen av studiestartstödet ska utformas.
Studiestartsstödet är ett verktyg som kommuner och arbetsförmedlingar ska kunna
använda i sitt arbete med att få arbetslösa med stort behov av utbildning på
grundskole- och gymnasienivå att börja studera. Kommunerna ansvarar tillsammans
med arbetsförmedlingen för identifiering av vilka individer som utgör målgruppen
för insatsen i den egna regionen.
Det är Centrala studiestödsnämnden (CSN) som hanterar och betalar ut stödet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-13, Riktlinjer
för studiestartsstöd
Tjänsteskrivelse upprättad av utbildningschef Maria Appelgren 2018-04-12, Riktlinjer
för studiestartsstöd i Mariestads kommun
Förslag till riktlinje för studiestartsstöd

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Utbildningsnämnden, Carina Törnell)
(Utbildningschef Maria Appelgren)
(Arbetsmarknadschef Joakim Stier)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 177

Dnr 2017/00431

Motion om riktlinjer för gruppstorlek i förskolan

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med följande motivering:
Mariestads kommun strävar efter att följa Skolverkets rekommendationer vid
planering av barngruppernas storlek och sammansättning. Delning av grupper sker
utifrån lokalers beskaffenhet och resurser, exempelvis kan en grupp om 15 barn vid
flera tillfällen delas in i mindre grupper.
Utbildningsnämnden sökte år 2017 statsbidrag för mindre grupper i förskolan, men
fick avslag på sin ansökan med hänvisning till att kommunen har små barngrupper.
Utbildningsnämnden har för avsikt att söka bidraget även år 2018.
Mariestads kommun bygger just nu två nya förskolor, vilket kommer att påverka
barngruppernas storlek positivt framöver.
Bakgrund

Chris Nygren (V) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska ta fram
riktlinjer för gruppstorlek i förskolan samt även en plan för hur barngrupperna ska
minska till den nivån som förskrivs i riktlinjerna.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 att överlämna motionen till
utbildningsnämnden för beredning.
Utbildningsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde 2018-04-10, och
beslutade att föreslå att kommunfullmäktige ska avslå motionen med följande
motivering:
”Mariestads kommun strävar efter att följa Skolverkets rekommendationer vid
planering av barngruppernas storlek och sammansättning. Delning av grupper sker
utifrån lokalers beskaffenhet och resurser, exempelvis kan en grupp om 15 barn vid
flera tillfällen delas in i mindre grupper.
Utbildningsnämnden sökte år 2017 statsbidrag för mindre grupper i förskolan, men
fick avslag på sin ansökan med hänvisning till att kommunen har små barngrupper.
Utbildningsnämnden har för avsikt att söka bidraget även år 2018.
Mariestads kommun bygger just nu två nya förskolor, vilket kommer att påverka
barngruppernas storlek positivt framöver”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 177 (forts).

____________________________
Utbildningschefen och chefen för förskola och pedagogisk omsorg framför i sin
tjänsteskrivelse att barngruppsstorlek och arbetssituationen i förskolan just nu är en
riksaktuell fråga som belyses från många håll. Mariestads kommun arbetar aktivt med
barngruppernas storlek och följer de rekommendationer som Skolverket tagit fram
gällande hur barngruppers storlek ska beräknas.
I jämförelse med angränsande kommuner och riket avviker Mariestads siffror inte
vare sig i fråga om barngruppsstorlek eller personaltäthet.
Verktyget ”check-in, check-out” som håller på att införas inom förskolan innebär att
verksamheten kommer kunna följa antalet barn i barngrupperna mer exakt, och på
det sättet kunna planera verksamheten utifrån barnens faktiska närvaro på förskolan.
Personalen i förskolan menar att de upplever att barngruppernas storlek såväl som
barnens vistelsetider har ökat. Verksamheten arbetar därför under våren 2018 med
fokusgrupper för att ta fram ett underlag för hur framtidens förskola ska utformas.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag UN § 58/18
Tjänsteskrivelse upprättad av sektor utbildning 2018-03-20, Remissvar: Yttrande
angående motion om att ta fram mål, plan och riktlinje för barngruppens storlek i
förskolan
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-24, Svar på
motion om riktlinjer för gruppstorlek i förskolan
Motion från Chris Nygren (V) 2017-12-07, Motion till fullmäktige i Mariestad om
mål, plan och riktlinje för barngruppers storlek i förskolan

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Utbildningsnämnden, Carina Törnell)
(Utbildningschef Maria Appelgren)
(Chef för förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson)
(Chris Nygren)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-09
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 178

Dnr 2018/00214

Beslut om verksamheten inom Mariehus AB år 2017 har varit
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten i Mariehus AB under år 2017 har
varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Linnea Wall (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

De aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger står under kommunstyrelsens
uppsikt enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (1991:900). Uppsikten avser främst
verksamhetens ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även
övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
Kommunstyrelsen ska årligen besluta enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen om
verksamheten i sådana kommunala aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a §
kommunallagen, under föregående kalenderår, har varit förenligt med de fastställda
kommunala ändamålen för respektive bolag och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast och om
brister i verksamheten har förelegat ska kommunstyrelsen lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Följande frågor ska läggas till grund för kommunstyrelsens beslut:
-

Lever bolagsordning och ägardirektiv upp till lagkraven i 10 kap. 3-6 §§
kommunallagen.

-

Överensstämmer den verksamhet som bolagen enligt bolagsordningen ska
bedriva med de kommunala befogenheterna och de kompetensbegränsande
principerna?

-

Förekommer några omständigheter som visar på att verksamheten i praktiken
inte bedrivits i enlighet med de fastställda ändamålen och de kommunala
befogenheterna?

Verksamhet och ändamål enligt bolagsordningen

Bolaget har till föremål för sin verksamhet, att inom Mariestads kommun bedriva
fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 178 (forts).

____________________________
Ändamålet med bolaget är att, inom ramen för Mariehus Fastigheter AB: s
allmännyttiga bostadsverksamhet, vara en kostnadseffektiv organisation för
fastighetsförvaltning. Bolaget skall även kunna åta sig förvaltning av Mariestads
kommuns fastighetsbestånd. I övrigt gäller ägardirektiv och särskilda föreskrifter för
bolagets verksamhet. Verksamheten ska bedrivas enlig affärsmässiga principer.
Uppföljning av verksamheten inom Mariehus AB år 2017

Förvärv av Ärlan 4 (Knallen). Fastigheten kommer att utvecklas för att vårda
fastighetskapitalet och stärka den centrumnära handeln och utveckla Mariestad som
besöksmål.
Badrumsrenovering av 324 lägenheter på kv. Humlan 1-4 påbörjades i mars 2017 och
har fortlöpt som planerat under året. Renoveringen omfattar badrum, vatten- och
avloppsstammar samt ventilbyte i källargångar. I samband med renoveringen sätts det
även in mätning för rumstemperatur och varmvattenförbrukning i samtliga
lägenheter.
Bostadsförsörjningsplan i syfte att redovisa mål och aktiviteter för Mariehus bidrag
att uppnå Mariestads kommuns bostadsförsörjningsprogram. Planen som sträcker sig
fram till år 2025 innehåller konkreta mål och aktiviteter för att producera boende i
hela kommunen, såväl centralort som kransorter. Målet är att Mariehus ska ha en
genomsnittlig nyproduktionstakt om ca 100 lägenheter per år fram till år 2025, varav
minst 10 procent ska avse kransorterna. Förutsättning för målets fortlevnad är att
varje slutfört projekt är uthyrt till minst 80 procent.
Mariehus har haft ett certifieringssystem för miljö respektive kvalité sedan år 2003
och under år 2017 genomfördes en större revidering av systemet till följd av ny
standard. För Mariehus är miljöfrågorna viktiga och bolaget kommer att öka ansatsen
ytterligare genom att höja ambitionsnivån inom miljöbyggnad för kommande
byggprojekt.
För Mariehus är det viktigt att ta ett stort samhällsansvar för att skapa goda
livsmiljöer oaktat ekonomiska förutsättningar. I detta ingår att arbeta med bolagets
hyresgäster utifrån social hållbarhet, motverka utanförskap och förebygga att
ungdomar hamnar snett i samhället. Mariehus och Mariestads kommun har mycket
att vinna på att motverka att barn och ungdomar hamnar i riskgruppen och genom
detta bl.a. minskad kriminalitet och skadegörelse. En effektiv metod för att fånga upp
ungdomar i en meningsfull verksamhet är att verka via föreningslivet. Mariehus har
därför inlett ett samarbete med tre idrottsföreningar för att skapa ett arbetssätt och
utvecklande anläggningar som gör att trösklarna för att nå föreningslivet minskas.
Hyresmarknaden är för närvarande god vilket återspeglas i såväl resultatet som
fastighetsvärderingen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 178 (forts).

____________________________
Bolaget har genomfört en extern marknadsvärdering, d.v.s. det sannolika priset vid
en försäljning vid tidpunkten. Det sammanlagda marknadsvärdet per den 2017-12-31
för hela beståndet, exklusive projektfastigheterna Ärlan 3 och Lejonet 9, uppgår till 1
258 750 tkr, vilket är en ökning med 12,5 procent jämfört mot år 2016.
Bolagets långsiktiga betalningsförmåga har stärkts under år 2017, från 42,4 procent år
2016 till 47,4 procent beräknat på bl.a. marknadsvärdet och en låneportfölj om ca.
658 mkr. Nackdelen med en allt för hög soliditet är att bolaget inte nyttjar sin
ekonomiska potential fullt ut. Soliditeten på bokfört värde har även stärkts, från 11,8
procent till 13 procent.
Koncernens resultat hamnade på 15 173 tkr före skatt vilket är en förbättring med 54
procent jämfört mot år 2016.
Uthyrningsgraden är i det närmaste 100 procent. Det totala hyresvärdet är 123,5 mkr
varav - 3,6 mkr är vakanskostnad främst till följd tomställda lägenheter i samband
med badrumsrenoveringarna inom Humlan 1-4.
Styrelsens bedömning av ändamål och syfte

Styrelsen i Mariehus AB bedömer att:
-

Verksamheten har under räkenskapsåret 2017 bedrivits enligt gällande
bolagsordning och dess ändamål och syfte samt enligt gällande ägardirektiv.

-

Bolagsordningen uppfyller kraven i Kommunallagens 10 kapitel 3-4 §§.

-

Verksamheten har bedrivits enligt de kommunala befogenheter och de
kompetensbegränsade principerna

Underlag för beslut

Protokoll från styrelsemöte i Mariehus AB 2018-04-17 § 8, Styrelsens bedömning av
ändamål och syfte
Skrivelse upprättad av Mariehus AB, Bedömning av ändamål och syfte – 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-04-20, Beslut
om verksamheten inom Mariehus AB år 2017 har varit förenlig med de fastställda
kommunala ändamålen.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-24, Beslut
om verksamheten inom Mariehus AB år 2017 har varit förenlig med de fastställda
kommunala ändamålen.
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Christina Olsson), (Styrelsen i Mariehus AB), (VD Mariehus AB Jari Lalli)
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 179

Dnr 2018/00221

Direktiv till kommunens ombud inför bolagstämmor 2018 i
Mariehus AB och VänerEnergi AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, inför kommunstyrelsens behandling av
ärendet, ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till direktiv/instruktioner till
kommunens ombud vid årets bolagsstämmor inom följande områden:
- Vätgas och systemlösningar (VänerEnergi)
- Gemensam planering för bostadsbyggande (Mariehus)
- Förstärkt marknadsföringsorganisation tillsammans med kommunen
(VänerEnergi och Mariehus)
Linnea Wall (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar eventuella direktiv till kommunens
representant vid årets bolagsstämmor i de kommunala bolagen VänerEnergi AB och
Mariehus AB. Områden som diskuteras för eventuella direktiv är:
-

Uppdrag vätgas och systemlösningar. (VänerEnergi AB)

-

Gemensam planering för bostadsbyggande. (Mariehus AB)

-

Förstärkt marknadsföringsorganisation tillsammans med kommunen.
(VänerEnergi AB och Mariehus AB)

I enlighet med ägardirektiven för Mariestads kommuns aktiebolag är det
kommunstyrelsen som ska besluta om eventuella instruktioner till kommunens
ombud inför bolagsstämmor. Ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen
2018-05-14.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-25, Direktiv
till kommunens ombud inför bolagstämmor 2018 i Mariehus AB och VänerEnergi
AB
Kommunstyrelsen
Kommunchef Kristofer Svensson
Expedieras till:
(VD Mariehus AB Jari Lalli), (VD VänerEnergi Rolf Åkesson), (Ekonomichef Christina Olsson),
(Kommunens ombud vid bolagsstämmor)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 180

Dnr 2018/00216

Medfinansiering av fyrseminarium anordnat av Sjöhistoriska och
Mariestads fyrsällskap

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun beslutar att medfinansiera fyrseminariet som anordnas av
Sjöhistoriska museet och Mariestads fyrsällskap den 29-30 september med maximalt
35 000 kronor.
Summan ska finansieras inom kommunstyrelsens budgetram.
Bakgrund

Sjöhistoriska museet (som är en del av statens maritima museer) anordnar ett
nationellt fyr-seminarium vartannat år. Med anledning av att Mariestads Fyrsällskap
fyller tio år 2018 har Sjöhistoriska museet beslutat att förlägga årets fyrseminarium till
Mariestad.
Seminariet kommer att genomföras i Trädgårdens skola, på residenset samt genom
studiebesök vid ett antal fyrar under helgen 29-30 mars. Preliminära deltagare vid
seminariet är bl.a. Sjöfartsverket, Svenska Fyrsällskapet, Mariestads sällskap samt
Göteborgs universitet.
Mariestads Fyrsällskap har framfört önskemål om att Mariestads kommun ska
medfinansiera seminariet genom att bekosta en middag på residenset för seminariets
deltagare, maximalt 100 personer. Kostnaden för middagen uppgår till ca 35 000
kronor. Övrig finansiering sker genom att Sjöhistoriska museet bekostar föreläsare
och fika, Göteborgs universitet ställer lokaler till förfogande och lokala entreprenörer
står för viss sponsring, bl.a. transporter vid studiebesök.
Fyr-seminariet har i dagsläget följande preliminära program:

Justerandes signatur

-

Göteborgs Universitet inleder med en kort beskrivning av sin verksamhet

-

Information om renoveringen av Svenska högarna

-

Information om verksamheten runt Garpens fyr

-

Information om livet vid Vänerns fyrplatser

-

Aktuellt från fyrplatsen Högbonden

-

Information om de Gotländska farledsfyrarna

-

Betydelsen av nya byggnadsminnesförklarade fyrar

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 180 (forts).

____________________________
Mariestads fyrsällskap kommer även att fira föreningens tioårs-jubileum med ett
evenemang vid Mariestads teater den 1 december 2018.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-04-24,
Medfinansiering av fyrseminarium
Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Ola Blomberg 2018-04-23,
Medfinansiering av fyrseminarium anordnat av Sjöhistoriska och Mariestads
fyrsällskap

Expedieras till:
Fyrsällskapet
Ekonomichef Christina Olsson
Ekonom Ida Nilsson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 181

Dnr 18213

Information på sammanträdet

Vänortssamarbete – industriellt utbyte

Johan Abrahamsson (M) informerar om en inkommen förfrågan att delta i ett
vänortsprojekt via SIDA med orter i Litauen och Ukraina som har särskilt fokus på
industriellt utbyte. Projektet skulle kunna vara aktuellt inom ramen för test- och
demonstrationsplats Mariestad.
Ihop med förfrågan finns även ett förslag till samarbetsavtal. Samarbetsavtalet
kommer att gås igenom, och i det fall villkoren i avtalet är intressanta och aktuella för
kommunen, får utskottets ordförande och 2:e vice ordförande i delegation att
underteckna avtalet.

Expedierats till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Utvecklingschef Jonas Johansson
Utvecklingsstrateg Ulrika Söderström

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 182

Dnr 2923

Uppdrag till kommunchefen

Det beslutas inte om några uppdrag till kommunchefen vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 183

Dnr 16864

Eventuella rapporter

BRÅ (gemensamt för MTG)

Johan Abrahamsson (M) rapporterar från möte med Brottsförebyggande rådet den 8
maj 2018. Vid sammanträdet fattades beslut om att lägga ner rådet i sin befintliga
form och istället hantera rådets frågor två gånger om året inom ramen för MTGstyrgrupp.
____________________________
Västkom

Johan Abrahamsson (M) rapporterar från möte med Västkom den 4 maj 2018 i
Göteborg. Aktuella frågor som behandlades på mötet var bland annat zonindelning
inom kollektivtrafiken, antal betaldagar inom psykiatrin/sjukvården samt
västtågsutredningen.
_______________________________
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Janne Jansson (S) rapporterar från invigningen av utställningen ”Här finns liv” den 4
maj 2018 som biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle arrangerar på
Naturum på Läckö slott.
________________________________
Kommuninvest

Janne Jansson (S) rapporterar från Kommuninvests årsstämma den 26-27 april 2018 i
Stockholm.
__________________________________
Test- och demonstrationsplats Mariestad

Johan Abrahamsson (M) och Rune Skogsberg (C) rapporterar från
styrgruppsmöte för test- och demonstrationsplats Mariestad (TDM) som
genomfördes den 7 maj 2018.
__________________________________

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 183 (forts).
____________________________
Arena 9.0

Johan Abrahamsson (M) och Rune Skogsberg (C) rapporterar från
styrgruppsmöte för projektet Arena 9.0 som genomfördes den 8 maj 2018.
_______________________________
Finskt förvaltningsområde

Johan Abrahamsson (M) och Janne Jansson (S) rapporterar från samrådsmöte
för finskt förvaltningsområde den 2 maj 2018.
________________________________
Tillgänglighetsforum

Johan Abrahamsson (M) och Janne Jansson (S) rapporterar från möte med
Tillgänglighetsforum den 30 april 2018.

Justerandes signatur
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