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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 516

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Vänerns Vattenvårdsförbund. Vänern, årsskrift 2014.
2. Skrivelse av Christer Dalvik (MAP). Rapport från Vänertinget 2014-10-31.
3. Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslut att återta tidigare beslut avseende nedsläckning av gatubelysningen utanför centrum i Mariestad. Arbetsutskottet beslutade även
att, i avvaktan på prognos 4, överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget yttrande.
(KS 2014/397)
4. Synskadades Riksförbund. Skrivelse till Sveriges kommuner, landsting och regioner:
Förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
5. Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktiges sammanträdestider för återstoden av
2014 och för helåret 2015.
6. Skrivelse från Maria Henriksson Chef plattform Dacapo. Information samarbetsavtal
institutionen för arkitektur och Dacapo Mariestad.
(KS 2014/105)
7. Styrel. Handbok för styrelse planeringsomgång 2014-2015.
8. Kommuninvest. Inbjudan till medlemsråd 2015 den 28 januari 2015 i Stadshuset i Mariestad.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Ksau § 517

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till Skolmatsakademien 2015.
2. Västtrafik. Inbjudan till seminarium inför Västtrafiks kommande upphandling av transporttjänster t.ex. färdtjänst och sjukresor.
3. Inlandsvägen. Inbjudan till medlemsmöte den 2 december 2014 i Skövde.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 518

Bolagsdag med Mariehus AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen.
Bakgrund

Tillgänglighetsinventering
Tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson informerade om planerad tillgänglighetsinventering i flerbostadshusbeståndet. Kommunen har sökt statliga pengar för att genomföra
inventeringen.
Frågan om tillgänglighetsanpassning och tillgänglighetsinventering av Mariehus bostäder
diskuterades.
Pågående projekt: Strandgården
VD Jonas Hedberg informerar om pågående byggnation av Strandgården. Huset ska besiktigas i februari och är inflyttningsklar i mars 2015. I dagsläget är det ca tio lägenheter, av 34,
som ännu inte är kontrakterade.
Pågående projekt: Galeasen
VD Jonas Hedberg informerar om tidplanen för nybyggnationen av Galeasen. Avsikten är
att upphandlingen ska påbörjas i mars och att projektering genomförs mars-juni. Byggstart
planeras till andra kvartalet 2015 och byggtiden uppskattas till drygt ett år. Besiktning och
inflyttning planeras till tredje kvartalet år 2016.
Sjölyckan
Exploateringschef Erik Randén informerar om pågående arbete för att etablera det nya bostadsområdet Sjölyckan. Informationen innefattade projektering etappindelning ekonomi,
tidplan m.m.
Ombyggnation av bostäder för LSS-boende
VD Jonas Hedberg informerar om bolagets möjligheter att bygga utrymningsvägar för boende inom LSS på Mariegärdets väg. Kostnaden för att komplettera 14 lägenheter med en
spiraltrappa på utsidan av huskroppen uppgår till ca 800-1 000 tkr.
Mariehus affärsplan, avstämning
Ekonom Eva Sandberg samt VD Jonas Hedberg informerar om bolagets affärsplan 20102014. Informationen innefattade bl.a. en uppföljning av målen i planen.
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Underlag för beslut

Muntlig information/diskussion på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
VD Mariehus AB Jonas Hedberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 519

KS 2014/414

Åtgärder för att lösa lokalbrist på Flitiga Lisans skola och Kronoparksskolan från och med hösten 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hyra två klassrumsmoduler enligt förslag 3
som placeras på Kronoparksskolan från och med hösten 2015 till och med hösten 2017.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag till finansiering
av klassrumsmodulerna åren 2015-2017.
Bakgrund

Under de senaste åren har elevtalen i klasserna ökat på Kronoparksskolan och Flitiga Lisans
skola. På Flitiga Lisan är alla lokaler maximalt utnyttjade läsåret 2014/15. T.ex. måste specialpedagog/rektor/kurator samsas om ett rum vissa dagar i veckan. För att matsalens platser ska räcka till måste eleverna sitta sex st. vid ett bord avsett för fyra elever. Detta blir
trångt då borden inte är avsedda för att nyttja gavelplatser. På mellanstadiet får två klasser
dela på ett grupprum då ett grupprum används för undervisning i svenska som andraspråk
och för studiehandledning på modersmålet. Mattider och vissa klassers schema måste anpassas, så att fritids har tillgång till lokaler då deras verksamhet startar. Musikundervisningen har under detta läsår flyttats till Kronopark på grund av lokalbrist på Flitiga Lisan.
Inför läsåret 2015/16 kommer elevantalet att öka ytterligare och lokalerna räcker då inte till.
Enligt prognos kommer förskoleklassen på Flitiga Lisan till läsåret 2015/16 att bestå av 33
elever. Detta innebär att förskoleklasserna behöver två klassrum. Idag har förskoleklassen
endast tillgång till ett klassrum. Förutom grupprum kommer det att saknas ett klassrum på
Flitiga Lisan till läsåret 2015/16.
Kronopark saknar grupprum för åk 3-6 och klassrummen för dessa årskurser är små. På
grund av stora klasser finns ett stort behov av att ibland kunna dela klasserna. Detta är idag
inte möjligt.
Både på Flitiga Lisan och Kronopark har elevtalet ökat jämfört med prognos. Enligt
prognos över elevantal är behovet av lokaler lika stort kommande läsår.
En temporär lösning i väntan på två nya skolor är att hyra två klassrumsmoduler med tillhörande elevutrymmen och placera dessa på Kronopark. Valet av placering bygger på en bedömning av att skolgården och matsalen på Kronopark rymmer fler elever än motsvarande
utrymmen på Flitiga Lisan. Slöjd och musik är redan placerade på Kronopark för
eleverna på båda enheterna. Genom att låta åk 5 från båda enheterna få sin undervisning i
modulerna på Kronopark skulle utrymme frigöras för resterande elever på båda skolorna.
Målbild 2017 för nybyggda skolor i västra området innebär att klassen från Flitiga Lisan
kommer att gå två år på Kronopark Genom att flytta åk 5 är strävan att så få elever som
möjligt kommer att förflyttas från Flitiga Lisan till Kronopark.
Justerandes signatur
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Det finns tre förslag på modullösningar.
Förslag 1: beskriver en lösning med två klassrum, två grupprum, två toaletter, två kapprum
och utrymme för städ på en area av totalt 170 kvm.
Förslag 2: beskriver två klassrum, två grupprum, fyra toaletter, två kapprum, personalarbetsplats, städutrymme och förråd på en area av totalt 270 kvm.
Förslag 3: beskriver en lösning med två större klassrum, två grupprum, fyra toaletter, två
kapprum och städutrymme på en area av totalt 270 kvm.
För att möta de behov som finns både på Flitiga Lisan och Kronopark förordar sektor
utbildning alternativ förslag 3.
Utbildningsnämnden beslutade 2014-10-29 att:
-

Samtliga elever som börjar åk 5 läsåret 2015/16. inom Flitiga Lisans upptagningsområde flyttas till Kronoparksskolan läsåret 2015/16 och läsåret 2016/2017.

-

Föreslå kommunstyrelsen att hyra två klassrumsmoduler (enligt förslag 3) som placeras
på Kronoparksskolan från och med hösten 2015 till och med hösten 2017.

-

Föreslå kommunstyrelsen att nämnden kompenseras för den ökade kostnaden om
858 125 kronor för hyra av klassmoduler på Kronoparksskolan.

-

För budgetåret 2016 begära tillskott i budget för den utökade lokalkostnaden på
547 500 kronor.

-

För budgetåret 2017 begära tillskott i budget för den utökade lokalkostnaden på
797 500 kronor, eller med det belopp som täcker behovet av förhyrda moduler vid den
tiden.

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden (Kommer att läggas till så snart det är justerat)
Skrivelse upprättad av rektor Stina Wallqvist, grundskolechef Inger Hermansson samt utbildningschef Katarina Lindberg 2014-10-16, Åtgärder för att lösa lokalbrist på Flitiga Lisans skola och Kronoparksskolan från och med hösten 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson
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KS 2014/415

Resursfördelningsmodell för grundskola F-9 och förskola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta resursfördelningsmodell för grundskola F-9 och resursfördelningsmodell för förskola. De framtagna principerna omfattar inte pedagogisk omsorg och särskola.
Bakgrund

Skollagen har ändrats fr.o.m. den 1 juli 2014 enligt följande:
Kommuners resursfördelning
8 a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov.
10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela
resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller
andra författningar.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom i juni 2014 ut med skrift ”Socioekonomisk
resursfördelning till skolor, så kan kommunen göra” som en vägledning och stöd för hur
kommuner kan utforma sin resursfördelningsmodell. Med hjälp av förordningar, SKL:s
skrift och Skolverkets rapporter har sektor utbildning tagit fram förslag på resursfördelningsmodeller för grundskola F-9 och förskolan.
Utbildningsnämnden beslutade 2014-10-29 att föreslå kommunfullmäktige besluta anta
principer för resursfördelningsmodell för grundskola F-9 och resursfördelningsmodell för
förskola. De framtagna principerna omfattar inte pedagogisk omsorg och särskola.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden (Kommer att läggas till så snart det är justerat)
Skrivelse upprättad av ekonomerna Bas Thijssen och Pia Svartén samt chef förskola AnnaKarin Yséus, grundskolechef Inger Hermansson och utbildningschef Katarina Lindberg
2014-10-16, Resursfördelningsmodell.
Förslag till Resursfördelningsmodell förskoleverksamhet.
Förslag till Resursfördelningsmodell grundskola f-9.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Utbildningsnämnden)
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KS 2014/416

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL) - förslag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.
Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog 2013-10-20 förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är
indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en bilaga med bl.a.
närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen
finns inga övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade regelverk.
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller
livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att
äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser
och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL.
Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslår kommundirektören och personalchefen att Mariestads kommun beslutar enligt ovan
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommundirektör Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2014-07-28, Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)
- förslag
Sveriges Kommuner och Landsting 2013-12-17, Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.
Justerandes signatur
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Sveriges Kommuner och Landsting 2013-10-20, Kommentarer till Förslag till bestämmelser
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommundirektör Lars Arvidsson
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 522

KS 2014/247

Delegation m.m. av beslut avseende arbetsgivar- och
personalärenden, förslag till uppdatering/justering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta uppdaterad delegations- och verkställighetsordning
för arbetsgivar- och personalärenden med justeringen att:
-

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande har rätt att besluta i ordförandes ställe vid
sjukdom, semester eller annan frånvaro.

-

Punkterna 13 och 14 stryks.

2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till anpassning av
övriga nämnders reglemente till ovanstående beslut.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 att godkänna förslag till Verksamhetsmodell 2014,
att gälla från och med den 1 januari 2014. Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-14 att styrelsen har ett samlat arbetsgivaransvar samt att delegation avseende arbetsgivarperspektivet
utgår ifrån kommunstyrelsen.
Med anledning av detta har delegations- och verkställighetsordningen avseende arbetsgivaroch personalärenden uppdaterats.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommundirektör Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2014-05-15, Delegation mm av beslut avseende arbetsgivar- och personalärenden – förslag
till uppdatering/justering.
Förslag till reviderad samt gällande delegationsordning för kommunstyrelsen.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommundirektör Lars Arvidsson)
(Personalchef Stefan Wallenå)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur
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KS 2014/333

Information om VA-sanering och ombyggnad i och kring Mariakorset
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Ombyggnaden av Stockholmsvägen, mellandelen, har pågått sedan vecka 12 år 2014 med
första delsträckan färdigställd innan semesteruppehållet. Andra etappen av omgestaltningen
var tidsberäknad att vara klar vecka 46 år 2014. VA-sanering och återställning av Mariakorset var planerat att ta ytterligare två till tre veckor.
Verksamhet teknik har beviljats igångsättningstillstånd för VA-sanering och återställning av
Mariakorset under förutsättning att extra personal- och tidsresurser i form av skiftarbete
och helgarbete används för att forcera arbetet och korta byggtiden.
Arbetet är komplext och kräver personal med flerårig erfarenhet från VA-saneringsarbete.
En förändring där genomförandetiden kortas skulle innebära att andra inplanerade arbeten
för kommunen måstebortprioriteras av entreprenören för att frigöra resurser. En tidigare
övervägd nackdel med att utföra arbetet i oktober och november är att risken för tjäle är
stor samt att fullgod återpackning inte kan garanteras varför återställning av cirkulationsplatsen var planerad till våren.
När arbetet tillfälligt avbryts väster om Mariagatan på grund av tjälrisken samt för att på ett
bättre sätt skapa förutsättningar för den forcering av arbetet, som beskrivs i kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, finns en högre risk för vattenläckor. Den gamla vattenledningen
är i drift på den omgestaltade sträckan Milstensgatan-Mariagatan. Ledningen är gammal och
med det en högre risk för vattenläckor. Den gamla huvudvattenledningen tas inte ur bruk
förrän arbetet passerat korsningen.
Verksamhet teknik har med bakgrund av ovanstående beslutat att arbetet med ombyggnaden skjuts upp till våren för att bättre kunna planera ett snabbare genomförande. Till våren
kan cirkulationsplatsen återställas direkt och ytterligare avstängningar undvikas. Arbetet avbryts inför vintern under v.44 och Stockholmsvägen kan öppnas för trafik v.45.
Underlag för beslut

skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt VA-chef Michael Nordin 201410-13, Information om senareläggning av VA-sanering och ombyggnad i och kring Mariakorset
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
VA-chef Michael Nordin

Justerandes signatur
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KS 2014/357

Begäran om igångsättningstillstånd för VA-sanering, Åvägen i
Ullervad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för projekt 1721,
VA-sanering Åvägen, Ullervad.
Bakgrund

Projektet är en fortsättning av saneringen som påbörjades år 2013 då ledningarna uppströms Åvägen byttes genom schaktning. Spillvattenledningen är i dåligt skick, på grund av
svavelväteangrepp vilket är vanligt på ledningar där en tryckledning övergår i självfall.
Berörda ledningar ligger besvärligt till i trädgårdar söder om Åvägen i Ullervad, mellan husen och ån Tidan. Därför är det inte möjligt att gräva för att byta dem. Istället ska ledningarna relinas, vilket innebär att en plast-”strumpa” dras in i ledningen, blåses upp och härdas.
På så sätt får ledningarna ett skick som jämförs med nyskick.
Projektet beräknas kosta totalt 1 500 tkr och är finansierade genom kommunstyrelsens beslut 2014-10-13 (§ 202)
Tekniska nämnden beslutade 2014-11-04 att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstillstånd för projekt 1721 VA-sanering Åvägen, Ullervad.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt VA-chef Michael Nordin 201410-13, Begäran om igångsättningstillstånd av ”Projekt 1721 VA-sanering Åvägen Ullervad”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
VA-chef Michael Nordin

Justerandes signatur
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KS 2014/227

Parkeringsavgifter i Mariestads centrum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att parkering ska vara avgiftsfri på lördagar och de första 30
minuterna måndag-fredag samt i övrigt behålla nuvarande parkeringsavgift om 10
kr/timma.
Bakgrund

I Mariestads stadskärna är parkeringsplatserna avgiftsbelagda måndag-lördag för att öka cirkulationen på parkeringsplatserna, vilket torde främja tillgänglighet och handel. Avgifter för
parkering i centrum ska även bidra till att finansiera underhåll och anläggning av nya parkeringsplatser.
Under sommaren 2013 genomfördes en provperiod med helt avgiftsfri parkering på lördagar samt 30 minuter avgiftsfri parkering på vardagar, måndag-fredagar. Verksamhet teknik
föreslår att förändringen permanentas.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2014-05-28 att återremittera ärendet för att kompletteras med en sammanställning över kostnader/inkomstborfall för driftstörningar samt
en redogörelse för gällande parkeringsavgifter för kommunen. Tekniska chefen samt trafikingenjören konstaterar att en sammanställning över kostnader/inkomstbortfall för driftstörningar inte kan göras med rimlig noggrannhet varför ingen sammanställning redovisas.
Parkeringsavgifter för avgiftsbelagda parkeringsplatser i kommunen är 10 kr/timme samt
140 kr/dygn för husbilparkering (+25 kr/dygn för el).
För att nya lokala trafikföreskrifter om parkering, vilka meddelas av tekniska nämnden, ska
gälla måste kommunfullmäktige i Mariestad ta ett nytt beslut om avgifter.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt trafikingenjör Eva Berdenius
2014-10-24, Beslut om parkeringsavgifter i Mariestads centrum.
______________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 526

KS 2014/417

Folkhälsorådets verksamhetsplan 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta folkhälsorådets verksamhetsplan 2015.
Bakgrund

I arbetet med en jämlik folkhälsa samverkar kommunen med Hälso- och Sjukvårdsnämnden
Östra Skaraborg genom ett politiskt styrt folkhälsoråd. Samverkan styrs av ett lokalt avtal om
folkhälsoarbetet 2012-2015. Folkhälsorådets budget är 712 tkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg och Mariestads kommun avsätter vardera 15 kronor per invånare.
Folkhälsorådets verksamhetsplan för 2015 är övergripande och följer inriktningen för Folkhälsostrategin 2014-2017 för Maristads Vision 2030. Folkhälsorådets medel ska stödja utvecklingen av prioriterade målområden och målgrupper i Folkhälsostrategin 2014-2017.
Delaktighet och inflytande i samhället
”Attraktiva och trygga utomhusmiljöer”, ”En trygg och säker kommun” samt att ”Öka seniorers möjlighet att själva forma och ta ansvar för en hälsosam ålderdom”.
Goda Levnadsvanor
”Skapa förutsättningar för en aktiv och stimulerade fritid”, ”Skapa förutsättningar för en
god psykisk och fysisk hälsa” samt att ”Främja goda/sunda matvanor och fysisk aktivitet”.
Barns och ungas uppväxtvillkor
”Trygga och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i familjen och på fritiden”, ”En
trygg och hälsofrämjande skol- och förskolemiljö som syftar till att långsiktigt främja elevernas fysiska och psykiska hälsa” samt att ”Senarelägga debuten och minska bruket av tobak,
alkohol, narkotika och spel bland ungdomar”.
Under förutsättning att kommunfullmäktige avsätter medel till ”social investeringsfond”
2015 fortsätter folkhälsorådet att stödja utvecklingen av sociala investeringar år 2015. Det
sker genom en insättning i ”Social investeringsfond” med 400 tkr som är en del av det prioriterade målområdet ”Barn och ungas uppväxtvillkor”.
Ledstjärna för folkhälsoarbetet i Mariestads kommuns är Vision 2030. Utifrån det antagna
folkhälsomålet ”Friska och Trygga kommuninvånare med den bästa livskvalitén”
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2014-10-28, Folkhälsorådets verksamhetsplan 2015.
Förslag till folkhälsorådets verksamhetsplan 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 526 (forts.)
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Hälso- och Sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg)
(Folkhälsorådet)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 527

KS 2014/165

Yttrande över revisorernas övergripande granskning av
kommunstyrelsen år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över revisorernas övergripande granskning i enlighet
med upprättat förslag.
Bakgrund

Revisorerna har med hjälp av KPMG utfört en årlig granskning av kommunstyrelsen och de
större nämnderna. Syftet med den övergripande granskningen har varit att bedöma om styrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten
har god struktur samt om det finns inbyggda kontroller i arbetet.
KPMG:s granskningsmetod består av en enkät som skickas till samtliga ledamöter i de valda
nämnderna. Resultatet av enkäterna utgör grunden till ett diskussionsunderlag då revisorerna träffar nämnderna. Svarsfrekvensen har varit låg vilket bör beaktas då man drar slutsatser
av rapporten.
Resultaten har stor betydelse vid kommande granskning av årsbokslutet och inför revisorernas bedömning om ansvarsfrihet för styrelsen och dess förtroendevalda. Resultaten bildar även underlag till kommande revisionsgranskningar. Revisorerna framhåller att det är
angeläget att kommunstyrelsen arbetar med de utvecklingsområden som lyfts fram i revisionsrapporten.
Generellt konstateras att ledamöterna i kommunstyrelsen känner en hög grad av säkerhet
avseende uppdrag och ansvar. Man upplever en hög grad av kontroll över styrning, ledning,
uppföljning och verksamhet. Hela styrelsen är mer insatta i helheten jämfört med tidigare år.
Ledamöterna känner även stor säkerhet och hög grad av kontroll avseende ekonomistyrningen, den interna kontrollen och uppföljningen av målen. Detta är viktigt och mycket positiva slutsatser i granskningen.
Utvecklingsområden enligt rapporten
Det finns en viss osäkerhet i styrningen, beredningen av frågor samt den ekonomiska rapporteringen gällande kommunalförbunden och de gemensamma nämnderna. Önskemål
finns om att ta fram en beredningsprocess med tjänstemännen för att få en samordnad
struktur på styrning och ledning av kommunalförbunden. Kommunstyrelsen har vidtagit
vissa förbättringsåtgärder för att skapa struktur och bättre rutiner i den gemensamma tekniska nämnden. Detta är ett prioriterat pågående arbete.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att välja ut några nyckeltal för uppföljning
av kostnadseffektiviteten i nämnderna över tid. En effektiv verksamhet innebär en godtagbar kvalitet till ett rimligt pris; att få ut maximalt för de pengar vi sätter in.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-19

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 527 (forts.)
______________________________________________________

Revisorerna påpekar vikten av att initiativet för den interna kontrollen ligger hos kommunstyrelsen. Den ska ses som styrelsens verktyg för att kontinuerligt stämma av att allt fungerar och inte enbart som tjänstemännens verktyg för avrapportering till nämnden. Detta får
beaktas i det fortsatta arbetet med att utveckla den interna kontrollen.
Revisorerna framhåller att det i alla kommuner måste finns tydliga processer för styrning
och uppföljning med en röd tråd från kommunfullmäktige till nämnderna och vidare ut i
verksamheterna. Ett arbete pågår med att utveckla vår styrmodell så att fullmäktiges roll blir
ännu tydligare. En del i detta är en förstudie om behovet av ett IT-stöd för att skapa tydlighet i mål och uppdrag och få en gemensam kommunövergripande struktur. Ett avstämningsmöte om utvecklingen av vår styrmodell med kommunstyrelsens ledamöter kommer
äga rum den 14 januari 2015.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri 2014-11-05, Yttrande över
revisorernas övergripande granskning av Kommunstyrelsen år 2014.
Mariestads kommun, Revisorerna, 2014-09-16, Övergripande granskning av kommunstyrelsen år 2014.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunrevisionen)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 528

KS 2014/328

Medborgarförslag om att anlägga en lekpark på fastigheterna
Galeasen 1 och 3
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att anlägga en lekpark med fruktträd,
gräsytor och bärbuskar på fastigheterna Galeasen 1 och 3.
Beslutet sker mot hänvisning av att de aktuella fastigheterna är detaljplanerade för bostadsändamål och ska bebyggas.
Kommunfullmäktige informerar även förslagställaren om att det finns beslut på att anlägga
en lekplats på annan plats inom Smedjehagenområdet (Tegelvägens förlängning) till nytta
för boende och besökare i området.
Bakgrund

Ann-Charlotte Sjöblom-Calson har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska byggas en
lekpark med fruktträd, gräsytor och bärbuskar på fastigheterna Galeasen 1 och 3. Förslaget
motiveras i huvudsak med att det behövs fler rekreationsområden i närheten av bostadsområdet utöver Ekuddens naturreservat och Tegelängens våtmark. Medborgarförslaget har
överlämnats till sektor samhällsbyggnad för beredning.
Chefen för sektor samhällsbyggnad föreslår i en skrivelse att medborgarförslaget bör avslås,
bland annat med hänsyn till att fastigheterna Galeasen 1 och Galeasen 2 är detaljplanerade
för bostadsändamål. Kommunens ambition är fastigheterna bebyggs så snart det är möjligt.
Fastigheter är även sålda av kommunen till Mariehus AB i syfte att de ska bebyggas.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Ann-Charlotte Sjöblom-Calson om att det ska byggas en lekpark
med fruktträd, gräsytor och bärbuskar på fastigheterna Galeasen 1 och 3.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-11-06,
Medborgarförslag om att anlägga en lekpark på fastigheterna
Galeasen 1 och 3
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ann-Charlotte Sjöblom-Calson)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 529

KS 2014/75

Vägplan för ombyggnad av väg E20 förbi Hova i Gullspångs
kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun har inget att erinra mot att vägplanen fastställs.
Bakgrund

Trafikverket Region Väst har remitterat reviderat förslag till vägplan för den aktuella sträckan till berörda för att kunna framföra synpunkter på de ändringsar som genomförts efter
utställningen.
Under utställningen framförde Mariestads kommun att: kommunen vill framhålla vikten av att
planerad sträcka med 1+1 körfält ska vara möjlig att bygga ut till 2+2 körfält i framtiden.
Trafikverkets kommentar: I vägplanen tas inte mark i anspråk för en eventuella framtida utbyggnad
till 2+2 körfält vid 1+1sträckan. Om en framtida utbyggnad skulle bli aktuell kan detta vara möjligt på
den västra sidan av E20. Vid en framtida utbyggnad krävs dock att en ny vägplan tas fram för detta.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillstyrkt att vägplanen kan fastställas.
Underlag för beslut

Trafikverket Region Väst 2014-10-28, Vägplan för ombyggand av väg E20 förbi Hova i
Gullspångs kommun, Västra Götalands län. Ärendet omfattar även indragning av väg från
allmänt underhåll.
Trafikverket 2014-09-15, PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg E20 – delen förbi
Hova, Gullspångs kommun, Västra Götalands län.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-11-02,
Vägplan för ombyggnad av väg E20 förbi Hova i Gullspångs kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Trafikverket
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-19

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 530

KS 2014/334

Ansökan om bidrag från Föreningen Slupen för att delta vid
kulturbåtsfestival i Göteborg 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan från föreningen Slupen om bidrag till deltagande vid Göteborgs kulturbåtsfestival.
Bakgrund
Föreningen Slupen har inkommit med en ansökan om bidrag för att kunna delta vid Göteborgs kulturbåtsfestival 2015. Föreningen söker även bidrag i efterhand för årets kulturbåtsfestival, 09-27/28, där föreningen deltog.
Föreningen har blivit inbjuden av arrangörerna för kulturbåtsfestivalen att även delta vid
nästa års arrangemang med föreningens fartyg vänerslupen Oskar II. Fartyget är en replika
av en av de vanligaste fartygstyperna som trafikerade Vänern och Göta kanal från mitten av
1800-talet.
Föreningen menar att ett deltagande vid kulturbåtsfestivalen, som lockar flera tusen besökare, är ett bra tillfälle att med Oskar II:s närvaro marknadsföra Sjöstaden Mariestad. Föreningens ekonomiska resurser är dock begränsade och man är därför tvingad att söka bidrag
och sponsring för att kunna genomgöra deltagandet vid kulturbåtsfestivalen. Föreningen
anger inget belopp i sin bidragsansökan.
Merparten av fritidsavdelningens budget för föreningsbidrag är normerad enligt regelverk
och medger inget utrymme för finansiering av ovanstående ansökan. Fritidschefen föreslår
därför att kommunstyrelsens arbetsutskott ska avslå ansökan från föreningen Slupen om
bidrag till deltagande vid Göteborgs kulturbåtsfestival.
Underlag för beslut

Skrivelse från ordföranden för Föreningen Slupen Gilbert Winghamre 2014-10-18, Angående bidragsansökan till kulturbåtsfestival.
Tidigare ansökan från Föreningen Slupen som inte hann behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott innan Göteborgs kulturbåtsfestival 2014 genomfördes.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-10-31, Föreningen Slupen, ansökan
om bidrag för att delta vid kulturbåtsfestival i Göteborg, 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ordföranden för Föreningen Slupen Gilbert Winghamre
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur
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Ksau § 531

KS 2014/418

Finansiering av Hantverkslaboratoriet 2015-2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bidrag till Hantverkslaboratoriet om 1 000 tkr årligen under perioden 2015-2017, under förutsättning att chefen för Dacapo tydliggör verksamhetens budget och uppdrag.
Bakgrund

Mariestads kommun har genom etableringen av institutionen för kulturvård (Göteborgs
universitet), Hantverkslaboratoriet tillsammans med Dacapo Mariestad påbörjat ett långsiktigt arbete med att öka kunskapskapitalet i området och skapa en nationell och internationellt intressant nod för trädgård, hantverk och landskapsvård. I förlängningen skapar denna
unika kombination förutsättningar för kreativa näringar och de utvecklingsfrågor som uppstår i gränslandet av samverkan mellan forskning, näringsliv och kommunalt uppdrag.
Kommunens Vision 2030 har två av fem mål direkt koppling till att detta arbete genomförs.
-

Mariestad – centrum för trädgårdens hantverk
Mariestad – ledande inom hantverkets akademi

Frågan om Mariestads kommuns fortsatta finansiering av Hantverkslaboratoriets är aktuell
då verksamhetens planerade försöksperiod avslutas 2015.
Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk som bedrivs i samarbete med hantverksföretag, branschorganisationer och
andra institutioner. Hantverkslaboratoriet har varit verksamt sedan år 2010. Målet har varit
att under sex år bedriva en försökperiod. År 2015 är det sista året under försöksperioden och
ett förslag finns till organisatorisk utformning och prioritering av verksamhet (se Verksamhetsrapport 2013-2015).
Under försöksåren har Hantverkslaboratoriet arbetat med långsiktighet, nätverk, forskningsinriktning och internationalisering. De kommande åren är det avgörande att verksamheten
fortsätter med sitt huvuduppdrag men också bygger på med aktiviteter och projekt som har
direkt inverkan på lokalsamhället i Mariestad. Förutsättningarna är goda då Hantverkslaboratoriet har kunskap, idéer och nätverk. Sedan årsskiftet år 2014 finns även Mariestads
kommuns universitets- och högskoleplattform Dacapo Mariestad som i verksamhet kompletterar Hantverkslaboratoriet.
Ett samarbete med Dacapo Mariestad skapar förutsättningar för att Hantverkslaboratoriet
kan expandera lokalt med utbildningsverksamhet, fortbildning och kurser. De båda verksamheterna har därför inför år 2015 upprättat en till delar gemensam handlingsplan med
särskilda insatser med fokus på platsutveckling. Hantverkslaboratoriet kommer även att tillsammans med Dacapo Mariestad identifiera möjliga Yrkeshögskoleutbildningar, arrangera
konferenser samt stötta Dacapo med produktion av texter och filmer m.m. som informerar
om verksamheten (se Verksamhetsrapport 2013-2015).
Justerandes signatur
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Hanverkslaboratoriet är en viktig pusselbit för Mariestads kommun att nå Vision 2030. Chefen för Dacapo Mariestad föreslår att Mariestads kommun fortsättningsvis, under den
kommande treårsperioden, bör bidra med finansiering av Hantverkslaboratoriet om 1 000
tkr årligen. Detta under förutsättning att verksamheten bidrar till platsutveckling. En treårig
verksamhetsplan bör upprättas under första kvartalet år 2015 med årliga återkommande
rapportering. Efter tre år bör finansieringsbeslutet omprövas i dialog med Hantverkslaboratoriet gällande framtida uppdrag, en ny långsiktig handlingsplan samt finansiering.
Underlag för beslut

Skrivelse från Dacapochef Maria Henriksson 2014-10-20, Finansiering Hantverkslaboratoriet 2015-2017.
Utkast till Verksamhetsrapport 2013-2015, Hantverkslaboratoriet – Mariestads kommun.
Utkast till samarbetsavtal Hantverkslaboratoriet – Mariestads kommun.
Organisationsskiss Dacapo Mariestad – Hantverkslaboratoriet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Dacapochef Maria Henriksson)
(Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)
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KS 2012/392

Diskussion: Avtal om visst underhåll m.m. av gemensamhetsanläggningen Leksberg Ga:4 mellan Sjöängens Va Samfällighetsförening
och Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-11-05 att bjuda in representanter för Sjöängens VA Samfällighetsförening till arbetsutskottets sammanträde 2014-11-19. Inför mötet
har sektor samhällsbyggnad upprättat förslag till avtal om vissa underhållsåtgärder m.m.
Chefen för sektor samhällsbyggnad bedömer att det idag råder konsensus mellan föreningen
och kommunen avseende de åtgärder som avtalet föreslår. Däremot finns olika uppfattningar om hur avtalets åtgärder ska finansieras samt konsekvenser för föreningens medlemmar vid en eventuell utökning av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp så att det även omfattar Sjöängen m.fl.
Sjöängens VA Samfällighetsförening anlade under åren 2008-2009 en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp efter att kommunen beslutat att inte tillgodose området med
en allmän Va-anläggning. Totalt deltar 24 fastigheter i gemensamhetsanläggningen. Lantmäteriet har fattat anläggningsbeslut enligt anläggningslagen den 28 januari 2008, med korrigeringar den 18 juli 2014.
Anläggningen är ansluten till kommunens allmänna Va-anläggning. För detta finns ett särskilt avtal. Föreningen har vänt sig till kommunen med önskemål om att kommunen ska
förvärva gemensamhetsanläggningen och att kommunen ska utöka verksamhetsområdet
för den allmänna va-anläggningen till att även omfatta de fastigheter som den gemensamma
anläggningen är avsedd för.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-13 att: ”Kommunchefen ges i uppdrag att skapa förutsättningar för att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp till att även omfatta området Sjöängen m.fl. I detta ingår att överta befintlig Va-anläggning”.
Utredning inför ev. övertagande
Mot bakgrund av detta beslut genomförde Mariestads kommun en utredning, via extern
konsult, i syfte att översiktligt värdera och bedöma användbara delar av befintlig Vaanläggning i området Sjöängen. I samma utredning genomfördes även en s.k. förprojektering
och kostnadsbedömning för att ansluta fastigheter som ej är anslutna idag. Avslutningsvis
togs även ett översiktligt förslag och en kostnadskalkyl för förläggning av en ny överföringsledning mellan Lugnås/Björsäter och Mariestad. Utredningen presenterades i december
2013. Under våren 2014 genomfördes kommunens VA-avdelning kompletterande besiktning
och vissa åtgärder på avloppsreningsnätet i syfte att upprätthålla funktionen.
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Utredningens generella slutsats
Det ska särskilt noteras att utredningen inte omfattat hela den befintliga Va-anläggningen,
Leksberg Ga:4. Utredningens slutsatser är ett antagande från den faktiska undersökning
som genomförts.
Utredningens slutsats kan sammanfattas i att det saknas förutsättningar för att kommunen
ska förvärva gemensamhetsanläggningen då den inte uppfyller de krav på kvalitet och funktion som kommunen ställer på denna typ av anläggningar och att den inte går att använda i
ett eventuellt framtida verksamhetsområde då detta område skulle omfatta betydligt fler fastigheter än idag.
Tjänstemannabedömning innehåll i Underhållsavtal
Mot bakgrund av ovanstående kunskap har ett förslag till driftavtal mellan Mariestads
kommun och Sjöängens VA Samfällighetsförening tagits fram. Avtalet i nuvarande version
(Koncept II KSMN, 140926) bygger huvudsak på att:
-

Föreningen har kvar ägande och övrigt ansvar för Gemensamhetsanläggningen Leksberg Ga:4.

-

Mariestads kommun åtar sig att genomföra vissa ombyggnader/kompletteringar av
Gemensamhetsanläggningen Leksberg Ga:4. För detta utgår ersättning från Sjöängens
VA Samfällighetsförening till kommunen.

-

Implicit gäller för detta avtal att Mariestads kommun inom överskådlig tid projekteterar
och anlägger ny Va-anläggning som även omfattar det område som ingår i Leksberg
Ga:4. Vid detta tillfälle och i samband med att kommunens verksamhetsområde för
vatten- och avlopp utökas ska de fastigheterna som ingår i samfällighetsföreningen anslutas till kommunens Va-nät. Då ska lagstadgad anslutningsavgift, till då gällande Vataxa tas ut av fastighetsägare vars fastigheter ingår i verksamhetsområdet. Det särskilda
avtal som finns mellan kommunen och Sjöängens VA Samfällighetsförening, som
tecknades i samband med att gemensamhetsanläggningen anslöts till kommunens ledningsnät, sägs då upp. Detta innebär att den avgift som erlagts till kommunen till väsentliga delar betalas tillbaka till föreningen. Eventuella övrig ersättning från kommunen ska ske i enlighet med den lagstiftning och rättspraxis som gäller vid tidpunkten då
betalningsskyldigheten inträder för fastighetsägarna.

Inkomna synpunkter från föreningen
Sjöängens VA Samfällighetsförening har underhand lämnat följande synpunkter på avtalet i
nuvarande version (Koncept II KSMN, 140926):
-

Kommunens åtagande vad som föreskrivs i driftsavtalet ska vara vedelagsfritt under 3 år.

-

Föreningen önskar att medlemmar i föreningen blir avgiftsbefriade från de anslutningsavgifter som inträder vid ett ev. bildande av verksamhetsområde.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt Va-chef
Michael Nordin 2014-11-09, Avtal om visst underhåll m.m. av gemensamhetsanläggningen
Leksberg Ga:4. mellan Sjöängens VA Samfällighetsförening och Mariestads kommun.
Förslag till avtal, Koncept II KSMN, 140926, med bilagor.
Avtal med Sjöängens VA samfällighetsförening org. Nr. 717910-1444 (Leksberg GA:4).
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-06-13 § 139, Förutsättningar för att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Sjöängen m.fl.
Vatten och Samhällsteknik, granskningshandling, ”Sjöängen och överföringsledning mellan
Lugnås/Björsäter och Mariestad – förprojektering”, 5 december 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Va-chef Michael Nordin
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KS 2014/92

Förslag till bildande av naturreservatet Minnesfjället i
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun tillstyrker att naturreservatet Minnesfjället i Mariestads kommun bildas
enligt upprättat förslag.
Det är särskilt viktigt att utvecklingen av det samlade besöksmålet kan fortsätta att utvecklas
i och vid naturreservatet. I detta sammanhang tänker vi särskilt på möjligheten till nya byggnader, rid- och cykelleder och väghållning till och vid Qvarnstensgruvan.
För att säkra den långsiktiga utvecklingen och förvaltningen av Minnesfjällets naturreservat
föreslår vi att skötselplanen revideras vart femte år och att detta ska ske tillsammans med
berörda markägare.
Bakgrund

Länsstyreslen Västra Götalands län har remitterat förslag till beslut med föreskrifter och
avgränsning samt förslag till skötselplan för naturreservatet Minnesfjället i Mariestads
kommun. Den 18 november 2014 genomförde Mariestads kommun ett eget samråd med
berörda sakägare. Vid mötet framkom att sakägarna föreslår att ett statligt naturreservat bildas men att det är viktigt att säkra besöksmålets utveckling i och kring Qvarnstensgruvan.
Underlag för beslut

Länsstyreslen Västra Götalands län 2014-02-21, Förslag till bildande av naturreservatet
Minnesfjället i Mariestads kommun.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-18 § 141 Förslag till
bildande av naturreservat vid Minnesfjället i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-11-18,
Förslag till bildande av naturreservatet Minnesfjället i Mariestads kommun
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Miljö- och byggnadsnämnden
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Information på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunikation med media

Efter att Johan Abrahamsson (M) lyfte frågan diskuterade arbetsutskottet hur kommunen
samarbetar med media.
______________________________________________________

Arbete inom Leader

Rune Skogsberg (C) informerar om förutsättningarna för det fortsatta Leader-arbetet som
ett samarbete mellan tio kommuner i Skaraborg.
______________________________________________________

Folkhögskolan i Mariestad

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om förutsättningarna för den fortsatta verksamheten vid folkhögskolan i Mariestad.
______________________________________________________
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Uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Iordningsställande av parkmark

KS

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att skapa förutsättningarna
för att anlägga en parkeringsplats i anslutning till Hökerums byggnader i Smedjehagen.
Arbetsutskottet ger även kommunchefen i uppdrag att tillse att fyllnadsmassorna vid kanten
av Tegelängen bearbetas så som beslutats.
______________________________________________________

Handläggning och beredning av bidragsansökningar

KS

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
riktlinjer för kommunstyrelsens handläggning och beredning av bidragsansökningar.
______________________________________________________
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Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Spridningskonferens

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från spridningskonferens avseende sysselsättning för
ungdomar inom ramen för samordningsförbundens verksamhet den 7 november i Skara.
______________________________________________________

Handelsplats Mariestad

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från möte med Handelsplats Mariestad den 6 november på Residenset i Mariestad. Med vid mötet var även Ida Ekeroth (S).
______________________________________________________

Svenskt Näringsliv

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med Svenskt Näringsliv den 7 november
på Stadt i Mariestad.
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ola Blomberg
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