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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 470

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen, regionutvecklingsnämnden 2014-09-25. Beslut att föreslå att
regionutvecklingsdirektören tar upp frågan med Trafikverket att föreslå att åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan skickas ut på remiss till berörda.
(KS 2013/409)
2. Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Beslut att bevilja Mariestads kommun
anstånd att inkomma med komplettering av överklagande senast den 14 november.
Ärendet avser överklagan av ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta
älv i Göteborg.
(KS 2014/364)
3. Hela Sverige ska leva. Tidskriften Hela Sverige ska leva! Nr 4 år 2014, Tema Lokal demokrati.
4. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marianne Kjellquist (S), Rapport från möte
med Biosfärföreningen och projekt exportmogen destination i Lidköping 2014-10-06.
5. Kommunfullmäktige Töreboda kommun. Beslut att godkänna upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.
(KS 2014/235)
6. Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol 2014-10-07, Informationsärende – energi- och klimatrådgivning
samt energistrategiskt arbete, Det statliga stödet till kommunernas energiarbete förändras.
(KS 2014/371)
7. Karlstads kommun. Protokoll från stipendiedelegationen för Vänerfonden.
8. Skrivelse från representanter för föräldragruppen FUB i Mariestad. I skrivelsen framförs ett önskemål om att FUB vill bli inbjudna att delta vid planeringen av nybyggnationer/framtida boende för de som är inskrivna inom LSS.
(KS 2014/358)
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 471

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå
den 13-15 november 2014.
2. Grästorps kommun. Inbjudan till Vänerting i Grästorp den 31 oktober 2014.
Christer Dalvik (MAP) representerar Mariestads kommun på Vänertinget.
3. KommunForskning i Västsverige. Inbjudan till KFi-dagen den 5 december 2014 i Göteborg. Marianne Kjellquist (S) representerar Mariestads kommun på KFi-dagen.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 472

KS 2014/350

KFi-rapport: Finansiell profil Mariestads kommun 2011-2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har utvecklat en finansiell benchmarking-modell kallad ”Den finansiella profilen”. Samtliga kommuner som samarbetar med KFi erhåller årligen en rapport kring modellen.
Mariestads kommun har erhållit årets (2014) rapport som omfattar perioden 2011-2013.
Slutsatser från rapporten är att den finansiella utvecklingen för perioden 2011-2013 har resulterat i en starkare finansiell profil. Under år 2013 var två av de fyra finansiella perspektiven starkare än, eller låg på genomsnittet för, Västra Götaland län, Hallands län och i förhållande till riket.
Controller Håcan Lundqvist samt ekonomichef Maria Vaziri informerar muntligen om rapporten på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri samt controller Håcan Lundqvist 2014-1002, KFi-rapport: Finansiell profil Mariestads kommun 2011-2013
KommunForskning i Västsverige (KFi), Finansiell profil, Mariestads kommun 2011-2013.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Controller Håcan Lundqvist)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 473

KS 2014/349

Förslag till kriterier för hur kommunen kan finansiera och vara
delaktig i evenemang
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslutar att anta upprättat förslag till kriterier för evenemangsbidrag.
Bakgrund

Utvecklingsenheten har fått i uppdrag att föreslå kriterier för kommunal finansiering och
delaktighet i evenemang. Utvecklingsenheten har tillsammans med sektor ledning upprättat
följande förslag till kriterier:
-

Behörig att ansöka är; ideella föreningar, kommunala institutioner, privata aktörer och
företag.

-

Ansökningar från ideella föreningar och kommunala institutioner ska prioriteras.

-

Evenemang som riktar sig till barn och ungdomar ska prioriteras.

-

Evenemang där alkoholförsäljning förekommer prioriteras inte.

-

Evenemanget ska ha koppling till en eller flera av de fem byggstenarna i Vision 2030.

-

Evenemanget ska medverka till att stärka varumärket Mariestad.

-

Evenemanget är medialt intressant.

-

Evenemanget skapar mervärde till kommunens näringsliv.

-

Evenemanget är förenlig med bilden av alla människors lika värde oavsett kön, sexuell
läggning, etnisk tillhörighet, politisk uppfattning eller social ställning.

Utvecklingsenheten föreslår vidare att ansökningar om finansiering ska remitteras till Handelsplats Mariestad ekonomisk förening för bedömning och utlåtande enligt kriteriekraven.
Handelsplats Mariestad ska lämna sitt remissvar till kommunen inom tio arbetsdagar.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse av näringslivschef Mats Widhage 2014-09-30, Uppdrag från kommunchefen: ”Upprätta förslag till kriterier för att kommunen ska finansiera och vara delaktig i evenemang”.
______________________________
Kommunstyrelsen
Expedieras till: (Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)
(Näringslivschef Mats Widhage, Fritidschef Tomas Ekström)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 474

KS 2014/386

Begäran om inriktningsbeslut med anledning av strandad avtalsförhandling med Mariestads BK
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger fritidschefen i mandat att diskutera/förhandla med
andra aktörer om att överta drift- och skötselavtalet för Vänershof idrottsplats m.m.
Bakgrund

Fritidschefen samt fastighetsförvaltaren har under föregående år förhandlat färdigt nya
drifts- och skötselavtal för kommunens idrottsanläggningar. Detta arbete fortsätter innevarande år med pågående förhandlingar med bl.a. Mariestads BK och Friluftsklubben. Förhandlingarna genomförs med avsikt att fullfölja kommunfullmäktiges beslut i det s.k. ”sparpaketet”, där drift- och skötselavtalens kostnader ska minskas med 10 procent, ca.250 tkr.
Detta uppdrag har även genomförts med de nya avtal som tecknats med IFK Mariestad och
Mariestad Bois Hockey.
De pågående förhandlingarna med MBK är i princip klara men MBK accepterar inte kommunens bud om 240 tkr i ersättning per år. MBK begär 300 tkr om året i ersättning för att
teckna nytt avtal.
Fritidschefen har varit väldigt tydlig i förhandlingarna och meddelat att det inte finns något
ekonomiskt utrymme för mer än det bud som är lagt. Trots detta insisterar MBK om att få
en ”politisk prövning” av deras möjligheter att få en högre ersättning beviljad.
MBK jämför deras bud med det avtal som är tecknat med IFK Mariestad där IFK ersätts med
540 tkr om året. Vidare anför man att föreningen har ett ansvar för kommunens enda spontanidrottsplan vilken genererar högre driftkostnader och att föreningen till skillnad från IFK,
som till stor del har en kommunägd maskinpark, själva äger merparten av sin maskinpark.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-10-03, Begäran om inriktningsbeslut, strandad avtalsförhandling med Mariestads BK.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur
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Ksau § 475

KS 2014/348

Ansökan om bidrag till robotgräsklippare från
Mariestads Brukshundklubb
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om bidrag till robotgräsklippare
från Mariestads Brukshundklubb.
Bakgrund

Mariestads Brukshundklubb har inkommit med en ansökan om bidrag med 55 tkr till inköp
av en robotgräsklippare. Föreningen behöver klipparen för att kunna hålla gräsplanerna, två
appellplaner och en agilityplan, i det skick som krävs för att kunna anordna tävlingar och
hålla kursverksamhet.
2013 infördes ett nytt regelverk för ansökan om anläggningsbidrag. Från detta år ska föreningarna ange vad sökt anläggningsbidraget avser samt hur många aktiva barn och ungdomar mellan 7-20 år som är verksamma i föreningen. Mariestads Brukshundkubb beviljades
30 tkr i anläggningsbidrag för år 2013 och samma summa för år 2014. Vid båda ansökningstillfällena angav föreningen att sökt anläggningsbidrag skulle användas till robotklippare.
Föreningen har 25 aktiva i åldersgruppen 7-20 år.
I fritidskontorets budget för föreningsbidrag; startbidrag, anläggningsbidrag, hyresbidrag
och verksamhetsbidrag (för barn och ungdomar mellan 7-20 år), medges inte möjlighet till
bidrag enligt Mariestads Brukshundklubbs ansökan. Fritidschefen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om bidrag till robotgräsklippare från
Mariestads Brukshundklubb.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-10-07, Mariestads Brukshundklubb,
ansökan om bidrag till robotgräsklippare.
Skrivelse från ordföranden i Mariestads Brukshundsklubb 2014-10-01, Ansökan om bidrag
till robotgräsklippare
______________________________________________________

Expedieras till:
Mariestads Brukshundklubb
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 476

KS 2014/351

Ansökan om bidrag till gräsklippare från Tidavads IF
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott beviljar ansökan om bidrag till gräsklippare från Tidavads IF.
Bidraget om 59 500 kronor finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande år 2015.
Arbetsutskottets beslut gäller under förutsättning att föreningen tar in offerter från ett flertal
leverantörer.
Bakgrund

Tidavads IF har inkommit med en ansökan om bidrag med 59 500 kr för inköp av ny gräsklippare. Tidavads IF var en av tre föreningar som påtalade akut investeringsbehov i ny
klippare i samband med fritidskontorets kartläggning av fotbollsföreningarnas framtida behov av gräsklippare.
Fritidskontorets kartläggning skulle i första hand visa på behov och möjlighet av att använda robotgräsklippare för föreningarnas planskötsel. Då Tidavad IF inte har möjlighet att
använda robotgräsklippare för klippning av Skogsbovallens stora kuperade biytor ansöker
föreningen om bidrag till en traditionell rotorklippare. Föreningen bifogar aktuell offert i sin
ansökan.
Av de två övriga föreningar, som enligt kartläggningen har behov av ny klippare, har Björsäters IF beviljats ett bidrag för robotgräsklippare med 55 000 kronor. Den tredje föreningen,
Jula BK, har inte inkommit med någon ansökan.
Fritidschefen föreslår att kommunstyrelsen arbetsutskott beviljar ansökan om bidrag till gräsklippare från Tidavads IF.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-10-07, Tidavads IF, ansökan om
medel för inköp av gräsklippare till Skogsbovallen.
Skrivelse från Tidavads IF 2014-09-29, inklusive offert, Ansökan om medel för inköp av
gräsklippare till Skogsbovallen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tidavads IF
Fritidschef Tomas Ekström
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 477

KS 2014/258

Medborgarförslag om samarbete för att minska missbruk och
utanförskap
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar bifalla medborgarförslag om samarbete för att minska missbruk och utanförskap.
Kommunfullmäktige överlämnar till sektor stöd och omsorg att sammankalla till ett dialogmöte samt att bilda en lämplig arbetsgrupp.
Bakgrund

Tomas Johansson, John Hedins väg 9, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen ska bjuda in frivilligorganisationer och tjänstemän till ett stormöte. Vid detta
möte kan det samtalas om vilka behov som vi tillsammans kan fylla. Vidare föreslås att
kommunen tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att hitta lokal samt ett arbetssätt för att på
bred basis göra en insats för människor som far illa av missbruk och utanförskap i vår stad.
Medborgarförslaget har överlämnats till sektor stöd och omsorg, individ- och familjeomsorgsavdelningen (IFO) för beredning.
Att ge stöd till enskilda och anhöriga som drabbas av missbruk och utanförskap är en viktig
folkhälsofråga för alla åldrar. Missbruket drabbar långt fler än enbart den enskilde och det
finns många intressenter i kommunen som berörs av denna fråga där frivilligorganisationerna är en viktig del. Andra intressenter är t.ex. hyresvärdar, köpmännen, hälso- och sjukvården, församlingarna, polis, andra företagare o.s.v.
I alla frågor där flera aktörer är inblandade, är erfarenheten att samverkan och samarbete
viktiga framgångsfaktorer. Genom att kartlägga vilka olika föreningar och intresserade som
tillsammans kan finna goda lösningar, sammanställa alla förslag på lösningar samt identifiera
vad som krävs för att lösningarna ska kunna genomföras kan positiva krafter mobiliseras
och samverka till gott resultat. Med gemensamma krafter är förutsättningarna betydligt
bättre för att lyckas genomföra även svåra projekt.
Förslaget att bjuda in till ett dialogmöte och att bilda en arbetsgrupp som arbetar vidare
med uppkomna förslag och idéer får stöd av IFO. Till arbetsgruppen föreslås tjänstemän
från IFO samt deltagare från frivilligorganisationer och brukargrupper att knytas, med en
kommunal tjänsteman som sammankallande. Vilken typ av stöd kommunen kan bidra med
till frivilligorganisationerna är en av de frågor arbetsgruppen kan besvara. En annan viktig
uppgift för arbetsgruppen är även, som förslagställaren anger, att identifiera och hämta hem
goda exempel från andra håll.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Tomas Johansson, John Hedins väg 9.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 477 (forts.)
______________________________________________________

Skrivelse upprättad av chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson 2014-0928, Svar på remiss – Medborgarförslag om samarbete för att minska missbruk och utanförskap KS 2014/258.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tomas Johansson)
(Chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson)

Justerandes signatur
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Ksau § 478

KS 2014/250

Medborgarförslag om bättre skyltning till cykelvägen mot
Torsö/Sjötorp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att tillse att skyltningen förbättras till
cykelvägen mot Torsö/Sjötorp.
Bakgrund

Ove Andersson, Brommösund Ryan 1, på Torsö har i ett medborgarförslag föreslagit att
skyltningen ska förbättras till cykelvägen mot Torsö/Sjötorp. Motiveringen är att det är
många som cyklar fel och hamnar vid Snapen. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska förvaltningen för beredning.
Tekniska förvaltningen framhåller att gång- och cykelvägnätet ska vara lättorienterat och ha
god vägvisning är en av åtgärderna för ökad tillgänglighet till tätorterna inom MTG. Även
turistiska mål, badplatser samt natur- och rekreationsområden bör omfattas av vägvisning.
Tekniska förvaltningen framhåller att medel därför bör avsättas för en översyn av den befintliga vägvisningen. I samband med en sådan översyn kan cykelvägvisningen kompletteras.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Ove Andersson, Brommösund Ryan 1, på Torsö i vilket han föreslår
att skyltningen ska förbättras till cykelvägen mot Torsö/Sjötorp.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt trafikingenjör Eva Berdenius
2014-09-12, Förslag till yttrande över medborgarförslag om cykelvägvisning.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ove Andersson)
(Tekniska nämnden)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
Trafikingenjör Eva Berdenius)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 479

KS 2014/138

Portalparagraf om att beakta rollen som modellområde för hållbar
utveckling
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar att styrelsens reglemente kommer att kompletterats med följande
text med anledning av kommunfullmäktiges beslut § 8/2014:
”Mariestads kommun är en av tre kommuner som samverkar inom ramen för ett modellområde för hållbar utveckling. Kommunstyrelsen har att i samtliga beslut beakta att kommunen är en del av detta modellområde.”
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag föra en dialog med berörda
aktörer inom Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle om framtida organisationsstruktur och verksamhet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27 att bifalla en motion av Jan Wahn (C) och Nils
Farken (MP) i vilken de föreslog två aktiviteter för att stärka kommunens arbete med att
implementera arbetet med biosfär.
En av aktiviteterna är att Mariestads kommun ska införa en portal- eller policyparagraf i
kommunens samtliga beslutsorgan i vilken det ges uttryck för kommunens ambition att i
alla beslut beakta att man är en del av ett modellområde för hållbar utveckling.
Sektor ledning har under en längre tid diskuterat innebörden av kommunfullmäktiges beslut
och hur det ska omsättas i praktiken. Undertecknade lämnar följande förslag till hur fullmäktiges beslut ska tolkas och omsättas i praktiken:
Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med följande text på sidan 1 direkt under rubriken: ”Mariestads kommun är en av tre kommuner som samverkar inom ramen för ett modellområde för
hållbar utveckling. Kommunstyrelsen har att i samtliga beslut beakta att kommunen är en del av detta modellområde.”
Sektor utbildning och sektor omvårdnad informerar utbildningsnämnden och socialnämnden att respektive nämnds reglemente ska kompletterats på motsvarande sätt med anledning
av kommunfullmäktiges beslut.
Den föreslagna ”portalparagrafen” kan av förklarliga skäl inte införas i reglementet för
miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden och avfallsnämnden. Som ett alternativ
föreslår verksamhet miljö- och bygg, verksamhet teknik samt avfallsavdelningen att miljöoch byggnadsnämnden, tekniska nämnden samt avfallsnämnden fattar följande beslut:
”Mariestads kommun är en av tre kommuner som samverkar inom ramen för ett modellområde för hållbar
utveckling. XXXX (nämnden) har att i samtliga beslut som rör Mariestads kommun beakta att kommunen är en del av detta modellområde.”
Justerandes signatur
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Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt administrative chefen
Ola Blomberg 2014-09-26, Policyparagraf om att beakta rollen som modellområde för hållbar utveckling.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg)
(Chefen för verksamhet teknik Åke Lindström)
(Chefen för verksamhet miljö- och bygg Lars Sylvén)
(Chefen för avfallsavdelningen Annika Kjellkvist)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)
(Administrative chefen Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 480

KS 2014/387

Samarbete med Töreboda kommun inom
överförmyndarverksamheten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska teckna avtal om samarbete inom
överförmyndarverksamheten med Töreboda kommun i enlighet med upprättat förslag till
samarbetsavtal.
Ersättningen från Töreboda kommun ska motsvara full kostnadstäckning enligt de principer
som har lagts fast i avtalet.
Bakgrund

Töreboda kommun har vänt sig till Mariestads kommun med en förfrågan om det finns
förutsättningar för ett samarbete inom överförmyndarverksamheten. Efter diskussioner
mellan parterna har ett förlag till samarbetsavtal tagits fram.
Syftet med samarbetet är att gemensamt bygga upp en organisation som långsiktigt klarar av
såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav för överförmyndarens verksamhet. Genom samarbetet säkerställs kontinuitet, kompetens, rättssäkerhet och hög kvalitet i verksamheten.
Avtalet bygger på principen om full kostnadstäckning för Mariestads kommun. De belopp
som är angivna i avtalsbilagan, som togs fram när diskussionen om samarbete inleddes,
kommer därför att variera över tid.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsjurist Rolf Sjöström 2014-09-30, Samarbete med Töreboda
kommun inom överförmyndarverksamheten.
Förslag till samarbetsavtal mellan Mariestads kommun och Töreboda kommun avseende
överförmyndarverksamheten, inklusive ekonomisk sammanställning.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Töreboda kommun)
(Stadsjurist Rolf Sjöström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 481

KS 2014/352

Igångsättningstillstånd för rivning av Rotundan, Karlsholme
Folkets Park
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att kostnadsberäkna en renovering och tillgänglighetsanpassning av Rotundan.
Bakgrund

I beslutet om ombyggnad/tillbyggnad av Jubileumsteatern omnämns att Rotundan skall
”behandlas i särskild ordning”. Rotundas används fortfarande för vissa evenemang fram till
dess att Jubileumsteatern är färdigställd, d.v.s. under hösten år 2014. Därefter är det planerat
att riva Rotundan.
Rotundans skick är eftersatt och taket är i behov av reparation/omläggning och ytskikten
invändigt är otidsenliga. Därutöver behöver byggnaden tillgänglighetsanpassas m.m. Tekniska förvaltningen har begärt Igångsättningstillstånd för rivning av Rotundan, Karlsholme
Folkets Park.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bo Theorén
2014-10-03, Rivning av Rotundan, Karlsholme, Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
Fastighetschef Bo Theorén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 482

KS 2014/341

Revidering av reglementet för miljö- och byggnadsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att kompletteras/
revideras enligt följande:
-

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente, delegationsordning samt samarbetsavtal ska
anpassas till Mariestads kommuns verksamhetsmodell 2014.

-

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente (§§ 24-25, § 27) och samarbetsavtal ska anpassas så att de överensstämmer med Mariestads kommuns riktlinjer för nämndsadministrativt arbete/ ärendeberedning (KF § 38/2012). Oppositionens insyn i nämndens
presidium ska garanteras genom en person gemensam för de tre kommunerna.

Bakgrund

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderat reglemente för
miljö- och byggnadsnämnden. Motivet till att reglementet föreslås revideras är att ett flertal
nya lagar och följdregler tillkommit inom plan- och bygglagens område.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2014-08-28 att föreslå respektive kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta ett reviderat reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-09-24 att återremittera förslaget till reviderat reglemente för att kompletteras/revideras så att det överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut om ny verksamhetsmodell för värdkommunen Mariestads kommun.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera
ärendet för att kompletteras/ revideras enligt följande:
-

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente, delegationsordning samt samarbetsavtal ska
anpassas till Mariestads kommuns verksamhetsmodell 2014.

-

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente och samarbetsavtal ska anpassas så att de
överensstämmer med Mariestads kommuns riktlinjer för nämndsadministrativt arbete/
ärendeberedning (KF § 38/2012), §§ 24-25, § 27. Oppositionens insyn ska garanteras i
nämndens presidium genom en person.

Marianne Kjellquist (S) samt Christer Dalvik (MAP) tillstyrker Abrahamssons (M) förslag
till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 482 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-28 § 95, Förslag på revidering
av reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden.
Förslag till reviderat reglementet för miljö- och byggnadsnämnden.
Nu gällande reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 483

KS 2014/287

Samverkansavtal Vuxenutbildningen Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta Samverkansavtal Vuxenutbildning Skaraborg.
Bakgrund

Kommunerna i Skaraborg samverkar sedan tidigare om vuxenutbildning. Det samverkansavtal som nu föreligger kommer att rymmas inom Måldokument Utbildning Skaraborg.
Målet är att kommunala resurser optimeras ekonomiskt och kvalitativt genom att hela
delregionens kapacitet av utbildningsresurser kan nyttjas.
Samverkansavtalet kommer att erbjuda kommuninvånarna i de avtalsslutande kommunerna
ett brett och allsidigt utbud av kvalitativa utbildningar. Det föreliggande samverkansavtalet
sträcker sig från 2015-01-01 till 2016-12-31 och förändringarna från tidigare samverkansavtal är bl.a. att tidigare indelning i tre geografiska områden är borttaget, fler träffar för rektorsgruppen kommer att genomföras, yrkesutbildningar på gymnasial nivå med statlig finansiering hanteras och fördelas i ett Skaraborgsperspektiv samt att samhällsorientering för nyanlända har fått en egen avtalsskrivning.
Samverkansavtalet för Vuxenutbildning Skaraborg kommer att ersätta nuvarande samverkansavtal och ska antas och undertecknas av medlemskommunerna. Det reviderade
samverkansavtalet har förankrats i rektorsgruppen för vuxenutbildningen, skolchefsgruppen och i kommunchefsgruppen inom Skaraborgs Kommunalförbund. Vid styrelsemöte i Skaraborgs Kommunalförbund den 13 juni 2014 fattades ett beslut att rekommendera kommunerna att anta samverkansavtalet.
Utbildningsnämnden beslutade 2014-10-01 att rekommendera att Mariestads kommun antar
Samverkansavtal Vuxenutbildning Skaraborg.
Underlag för beslut

Förslag till samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg, Avtalsperiod 2015-01-01 till
2016-12-31.
Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2014-06-13 § 50, Beslut om rekommendation till kommunerna att anta samverkansavtal för vuxenutbildning Skaraborg.
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2014-10-01 § 128, Remiss: Samverkansavtal
Vuxenutbildningen Skaraborg.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till
(Skaraborgs kommunalförbund)
(Utbildningsnämnden)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 484

KS 2014/388

Återrapportering av uppdrag: Anpassning av de finansiella målen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att förändra ett av de två finansiella målen som kommunfullmäktige beslutade om 2010 (Kf § 81) så att: ”Kommunen ska ha ett resultat som motsvarar
två procent av kommunalskatt och statsbidrag innan avsättning för finansiering av E20”.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-08-27 kommunchefen och ekonomichefen i
uppdrag att göra en översyn av kommunens finansiella mål med anledning av de extraordinära kostnader som medfinansieringen av E20 innebär.
Kommunfullmäktige beslutade år 2010 om två långsiktiga finansiella mål som kommunen
ska sträva mot för att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning:
1. Kommunen ska ha ett resultat som motsvarar två procent av kommunalskatt och
statsbidrag.
2. Soliditeten ska öka varje enskilt år.
Resultatmålet innebär ett överskott om ca 24 miljoner kronor år 2015. Soliditet betyder eget
kapital i förhållande till totala tillgångar och beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme.
Kommunallagens krav på ekonomi i balans innebär att kommunens resultat ska vara positivt och tillräckligt stort för att klara oförutsedda händelser, värdesäkring av framtida kapital,
ökade pensionsutbetalningar samt för att bidra till finansiering av kommunens investeringar.
En god ekonomisk hushållning kännetecknas av att både drift-och investeringsverksamhet
finansieras med de samlade inkomsterna. I god ekonomisk hushållning betonas balansen
mellan tydliga och mätbara finansiella och verksamhetsmässiga mål i styrningen. Finansiella
mål uttrycker indirekt gränsen för verksamhetens omfattning.
Budgetläget inför 2015-2017 ser utmanande ut och den av Kommunfullmäktige beslutade
medfinansieringen av E20 kommer belasta kommunens resultat med drygt sex miljoner kr
årligen i 15 år.
Kommunforskningsinstitutet (Kfi) publicerar årligen en rapport om kommunernas finansiella ställning. Den senaste rapporten visar att Mariestads kommun hade en stark resultatutveckling mellan åren 2011 och 2013. Kommunen hade under år 2013 det 7:e starkaste resultatet i länet. Men Mariestad hade även den 6:e svagaste soliditeten. Soliditeten inklusive
samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt uppgick till minus 22 procent för Mariestad jämfört med genomsnittet som uppgick till plus 7 procent. Mellan åren 2011 och 2013
förbättrades Mariestads soliditet med 1 procentenhet, från minus 23 procent till minus 22
procent.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 484 (forts.)
______________________________________________________

”Mariestad har haft skiftande resultat under perioden, men ligger nu på en nivå som är förenlig med god ekonomisk hushållning. Över tid är det nödvändigt att resultatet stabiliseras
och som minst ligger på 2 procent av kommunens bruttokostnader, då de närmaste åren
förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna i Sverige står inför utmaningar som ökade
investeringar och ökade behov från befolkningsförändringar.” (Ur KFI-rapporten oktober
2014).
Vidare har Mariestad 2 procent i resultatkrav innan kommunen kan disponera till den så
kallade resultatutjämningsreserven på grund av vår negativa soliditet. Enda sättet att förbättra det är ett bra stabilt positivt resultat och minskning av pensionsskulden.
I Kommunfullmäktiges beslut från 2010 framgår att de finansiella målen är långsiktiga och
ledstjärnor vi ska sträva mot för en god ekonomisk hushållning. Att kommunen står inför
en utmanande budgetperiod och nya kostnader för medfinansiering är inte skäl att sänka
målsättningen. Kfirapporten visar att nivån på våra finansiella mål ligger rätt. Den låga soliditeten måste förbättras genom en tydlig styrning och resultat som i normalfallet ligger på
en nivå som stärker ekonomin. Vi behöver långsiktiga överskott för att säkerställa vår verksamhet på längre sikt.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) yrkar att gällande finansiella mål inte ska förändras.
Rune Skogsberg (C) yrkar att ett av de två finansiella målen som kommunfullmäktige beslutade om 2010 (Kf § 81) förändras så att: ”Kommunen ska ha ett resultat som motsvarar två
procent av kommunalskatt och statsbidrag innan avsättning för finansiering av E20”.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Skogsbergs (C) yrkande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2014-10-10, Anpassning av de finansiella
målen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 485

KS 2014/389

Reglemente för överförmyndaren
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar om reglemente för överförmyndaren i enlighet med
stadsjuristens förslag.
2. Reglementet ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2015.
Bakgrund

Enligt 6 kap 32 § kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Någon motsvarande skyldighet föreligger inte för överförmyndarens verksamhet.
Stadsjuristen har i arbetet med överförmyndarens interna kontroll övervägt om det bör finnas ett reglemente för överförmyndaren trots att det inte är obligatoriskt. Enligt min bedömning finns det inte något sakligt skäl som talar för att det ska finnas reglementen för
nämnderna men inte för överförmyndaren. Stadsjuristen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om reglemente för överförmyndaren i enlighet med upprättat förslag.
Underlag för beslut

Skrivelse av stadsjurist Rolf Sjöström 2014-10-10, Reglemente för överförmyndaren.
Förslag till reglemente för överförmyndaren.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras:
(Stadsjurist Rolf Sjöström)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 486

KS 2014/390

Evenemang 2015: Maritim dag samt Bomässa
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mariestads kommun ska genomföra ett
kombinerat evenemang under år 2015 där kommunen visar upp de maritima verksamheterna tillsammans med boendemöjligheterna i Mariestad.
Finansieringen sker med medel avsatta i 2015 års budget för planerade näringslivssatsningar, Ansvar 1051, verksamhet 13813.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en kommunikationsplan för
evenemangen samt upprätta förslag till finansiering för marknadsföring.
Bakgrund

Utvecklingsenheten har fått i uppdrag att upprätta ett beslutsunderlag för att arrangera en
”Maritim dag” samt en ”Bomässa” under år 2015.
Syftet med evenemanget är att utveckla Mariestads position som den stolta Sjöstaden och
en viktig aktivitet i genomförandet av Mariestads vision 2030. I maj 2014 genomfördes aktiviteten i hamnområdet för första gången och resultatet blev mycket uppskattat bland medverkande företag, kommuninvånare och besökare.
Planer finns att genomföra ett kombinerat evenemang under försommaren 2015 i hamnområdet där man visar upp de maritima verksamheterna tillsammans med boende möjligheterna i Mariestad.
Målet med dagen är följande:
-

Marknadsföra Sjöstaden Mariestad.

-

Erbjuda näringslivet en plats i hamnområdet att visa upp sina verksamheter för befintliga och potentiella nya kunder.

-

Marknadsföra Marintekniska programmet.

-

Skapa en mötesplats för befintliga invånare och besökare där möjligheten finns till
”prova på aktiviteter” med inriktning mot maritima inslag.

Ansvarig för evenemangets genomförande är Mariestads kommun genom näringslivsfunktionen. Kommunens kostnad för evenemangets genomförande beräknas till ca 100 tkr.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) samt Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22
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Ksau § 486 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2014-10-12, Uppdrag från kommunchefen:
upprätta beslutsunderlag för att arrangera en ”Maritim dag” samt en ”Bomässa” under 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 487

KS 2014/391

Digitala skyltar längs E20
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
avtal enligt alternativ två.
Avtalet ska godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bakgrund

Utvecklingsenheten har fått i uppdrag att upprätta ett konkret beslutsunderlag för att etablera digitala skyltar längs E20. Syftet med skyltarna är att ge kommuninformation till besökare, genomresande och invånare om större publika evenemang samt kunna marknadsföra Mariestad som boende-, turist- och etableringsort. Möjligheter finns även att erbjuda
verksamma företag, främst inom kommunen, plats att marknadsföra sina produkter och
tjänster. I arbetet med att ta fram beslutsunderlaget har utvecklingsenheten utgått från två
alternativa förslag vilket redovisas nedan.
Alternativ 1
Mariestads kommun inhandlar två stycken digitala informationsskyltar och sköter själv drift
och underhåll av skyltarna.
Fördelar
Mariestads kommun har 100 procent av visningstiden på skyltarna. Kommunen har vidare
möjligheten att själva besluta om företag eller andra aktörer ska erbjudas möjlighet att exponera sig på skyltarna enligt fastställd prisnivå.
Nackdelar
Kommunen får själv ansvara för upphandling av skyltarna.
Beräknad investeringskostnad för två skyltar inklusive fundament, montering samt framdragande av el beräknas uppgå till c.a.1 500 tkr exklusive moms.
Beräknad driftkostnad per år för skyltarna inklusive programlicenser beräknas uppgå till ca
140 tkr exklusive moms.
Insatser i form av personella resurser inom kommunen för att uppdatera skyltarna med aktuell information uppskattas till 20 timmar per månad.
Alternativ 2
Kommunen upplåter mark och ingår avtal med en privat aktör som erbjuder Mariestadskommun ett reklamfinansierat alternativ som innebär att kommunen får 25 procent av visningstiden kostnadsfritt på två digitala informationsskyltar.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Fördelar
Kommunen behöver inte lägga resurser på upphandlingsprocessen samt finansiera och underhålla skyltarna.
Skyltarna beräknas kunna levereras ca 3 - 6 månader efter avtalets tecknande.
Nackdelar
75 procent av visningstiden kommer att säljas som reklamplats eller information för att finansiera skyltarna.
Insatser i form av personella resurser inom kommunen för att uppdatera skyltarna med aktuell information uppskattas till 8 timmar per månad.
Alternativ 2 innebär att driftskostnaden för den löpande elförbrukningen bekostas till 50
procent av Mariestads kommun, för kommunen innebär det ca 50 tkr per år.
Utvecklingsenheten föreslår vidare att skyltarna placeras i befintligt detaljplanerat området
Sprinten /parkområdet vid E20.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2014-10-09, Uppdrag från kommunchefen: Upprätta beslutsunderlag för att etablera digitala skyltar längs E20.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22
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Ksau § 488

KS 2014/372

Ny verksamhetsstruktur för Vänersamverkan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Som inriktningsbeslut inför det planerade Vänertinget den 24 oktober 2014 uttalar Mariestads kommun följande:
1. Mariestads kommun anser att förslaget om att samordna Vänersamverkan i en ny verksamhetsstruktur har ett vällovligt innehåll och kan utgöra underlag för fortsatt arbete.
Mariestads kommun ställer sig bakom att det utses en interimistisk styrelse som får i
uppdrag att planera för det fortsatta förändringsarbetet, struktur, tidplan, budget m.m.
Mariestads kommun påminner samtidigt om att kommunens principiella inställning är
att det inte ska skapas fler samverkansorganisationer än nödvändigt och att de som
finns eller skapas ska samverka så stor grad som möjligt. Det får inte byggas upp en
onödigt stor politisk överbyggnad.
2. Mariestads kommun nominerar Rune Skogsberg (C) att ingå i den interimistiska styrelsen.
Bakgrund

Det har upprättats ett förslag till nytt arbetssätt och ny organisation för det så kallade Vänersamarbetet. Förslag på ny verksamhetsstruktur som innehåller förslag till organisation
med kanslifunktion, möten och mötesplaster, utvecklingsområden samt ekonomi.
Underlag för beslutet

Kristinehamns kommun 2014-10-08, Förslag till ny verksamhetsstruktur för Vänersamverkan.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-10-14,
Ny verksamhetsstruktur för Vänersamverkan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kristinehamns kommun
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
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__________________________________________________________________________________________________________________________

Återrapportering av uppdrag – Avyttrande av fastigheten Söderåsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-10-08 kommunchefen i uppdrag att återrapportera hur fastigheten Söderåsens skola ska avyttras.
Kommunchefen återrapporterade uppdraget muntligt på sammanträdet.
______________________________________________________

Information från kommunchefsgruppen i Skaraborg

Kommunchefen informerade om arbete och uppdrag för kommunchefens uppdrag inom
Skaraborgs kommunalförbund.
______________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________

Omförhandling av kostnaden för reservkraftverket i Stadshuset

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att omförhandla avtalet som
är kopplat till reservkraftverket i Stadshuset.
______________________________________________________

Statusbeskrivning för cykelbanor

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att redovisa en statusbeskrivning/underhållsplan för kommunens cykelbanor vid arbetsutskottets sammanträde
2014-11-05.
______________________________________________________

Cykelbana till Ullervad

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillse att upprustningen
av cykelbanan till Ullervad ska påbörjas omgående.
______________________________________________________

Detaljbudget för tekniska nämnden (drift & investering)

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att inrätta ett forum för
kommunikation mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska nämndens presidium.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att snarast presentera tekniska nämndens prioriteringslista för drift- och investeringsbudgeten 2015.
______________________________________________________

Inrättande av ett kultur- och fritidsutskott under kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till hur kultur- och fritidsfrågorna kan organiseras inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Uppdragets
inriktning är att kulturnämnden ska upphöra inför nästa mandatperiod samt att kultur- och
fritidsfrågorna fortsättningsvis ska organiseras i ett nyinrättat kultur- och fritidsutskott.
______________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________

Konferens om tillgänglighet

Marianne Kjellquist (S) informerar från konferens om tillgänglighet den 16-17 oktober 2014
i Alingsås.
______________________________________________________

Politisk samverkansgrupp, Skaraborgs kommunalförbund

Marianne Kjellquist (S) informerar från politisk samverkansgrupp avseende hälso- och sjukvårdsfrågor inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund den 10 oktober 2014.
______________________________________________________

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

Nils Farken (MP) informerar från sammanträde med styrelsen för Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle den 14 oktober 2014.
______________________________________________________

Projektet Hornborgarsjön och sjön Östen

Johan Abrahamsson (M) informerar från möte med Projektet Hornborgarsjön och sjön Östen den 14 oktober 2014. Deltagande vid mötet var Länsstyrelsen Västra Götalands län
samt Falköpings, Skövde, Skara samt Mariestads kommuner.
______________________________________________________
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