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Kommunstyrelsen
Ks § 228

KS 2012/0075

Information om förvaltningsområde för minoritetsspråk
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet utgick med anledning av att Ann-Marie Algemo, Länsstyrelsen i Stockholms län,
satt fast på tåget från Stockholm och inte hade möjlighet att komma.
Ärendet kommer att återkomma på kommunstyrelsens sammanträde så snart Länsstyrelsen
i Stockholm har möjlighet att komma.
Bakgrund

Birgit Selmosson och Finska föreningen i Mariestad inkom 2012-03-06 med ett medborgarförslag i vilket man föreslår att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett så kallat
finskt förvaltningsområde.
Administrativa enheten på kommunledningskontoret utarbetade ett underlag som översiktligt beskriver vad ett förvaltningsområde är samt vad det innebär att ingå i ett sådant.
I underlaget framgår bl.a. att ett eventuellt inrättande av ett finskt förvaltningsområde i Mariestad kommer medföra ökade kostnader i form av ett antal nyrekryteringar av finskspråkig
personal inom flertalet av kommunens verksamheter för att kunna svara upp mot de krav
som ställs på kommuner som ingår i förvaltningsområden. Det kommer även innebära ökade kostnader för att kontinuerligt översätta den kommunala informationen till finska.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-04 att återremittera medborgarförslaget om att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde. Kommunstyrelsen
beslutade även att samtliga nämnder ska erbjudas möjlighet att lämna synpunkter på medborgarförslaget. Synpunkterna ska även innefatta de ekonomiska konsekvenserna för respektive nämnd.
Vidare gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att bjuda in en representant från
enheten för minoritetsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholm för att informera om förvaltningsområden och minoritetslagstiftningen.
Ann-Marie Algemo, Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för social utveckling, enheten för minoritetsfrågor informerar på sammanträdet informera om förvaltningsområden
och minoritetslagstiftningen.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Birgit Selmosson om att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå
i ett så kallat finskt förvaltningsområde.
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Kommunstyrelsen
Ks § 228 (forts.)

Skrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2012-08-31, Medborgarförslag
om ansökan om att ingå i finsktspråkigt förvaltningsområde.
Skrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2012-08-06, Övergripande beskrivning av förutsättningarna för finskt förvaltningsområde.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
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Kommunstyrelsen
Ks § 229

KS 2012/0340

Folkhälsorådets verksamhetsplan för år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner folkhälsorådets verksamhetsplan för år 2013.
Bakgrund

Mariestads kommun samverkar med Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg genom
ett politiskt styrt folkhälsoråd som verkar lokalt i Mariestads kommun. . Samverkan styrs av
ett lokalt avtal om folkhälsoarbetet 2012-2015. Syftet med folkhälsorådet är att verka för att
främja folkhälsan och välfärdsutvecklingen i kommunen.
Mariestads folkhälsoråd antog 2012-10-22 ett förslag till verksamhetsplan för år 2013. Ledstjärnan för Mariestads folkhälsoarbete är Vision 2030 med fokusområde: boende, ungdomar och lärande.
Folkhälsorådet i Mariestads kommun ska arbeta för:
”Friska och Trygga kommuninvånare med den bästa livskvalitén”
Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborgs har följande övergipande mål:
”Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020”
Nationella folkhälsomålet är att:
”Att skapa samhälliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”
Folkhälsorådet har valt att prioritera tre områden i verksamhetsplanen för år 2013: ”Delaktighet och inflytande”, ”Barn och ungas uppväxtvillkor” och ”Goda levnadsvanor”.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Förslag till verksamhetsplan år 2013 för folkhälsorådet i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2012-10-30, Mariestads folkhälsoråds verksamhetsplan 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
Justerandes signatur
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KS 2012/0056

Information: Destinationsutveckling i Mariestad, Töreboda, Gullspång
och Karlsborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen
Bakgrund

Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner ingår i ett samarbete för att utveckla turismnäringen i de fyra kommunerna. Syftet med samarbetet är att utveckla nya arbetssätt samt att stimulera affärsutveckling.
Inom ramen för Skaraborgs strategi för besöksnäringen, och med aktivt stöd av Västsvenska Turistrådet, har kommunerna haft representation i Skaraborgs turismutskott och beredningsgrupp. Arbetet i Skaraborg har präglats av ett samarbete kring Göta kanal, Destination
Varnhem med Hornborga, Biosfärområdet med mera. Turistchefen i Mariestad har sedan
hösten 2011 varit en gemensam resurs i de fyra kommunerna. Nätverksträffar och workshops har genomförts med turistansvariga och företag. Samarbetet har fokuserat på den
övergripande målbilden om att dubbla besöksnäringen från 2010 års nivå till år 2020. Erfarenheterna från dessa åtgärder visar tydligt på värdet av en samsyn i besöksnäringsrelaterade
frågor och på en stark samverkan över kommungränserna.
Under hösten 2012 har ett scenario utarbetats som beskriver hur framtidens lokala service
inom besöksnäringen kan komma att gestalta sig. Scenariot har diskuterats i olika grupperingar där såväl företagare inom besöksnäringen som politiker och tjänstemän har deltagit
Dessa samtal har resulterat i konstruktiva förslag som det är dags att omsätta i praktiken.
Förslagen på den framtida inriktningen förutsätter nya uppdrag som bl.a. kommer att kräva
satsningar på utbildning och träning av de medarbetare som ska verka i besöksnäringsrelaterade verksamheter. Detta arbete ska ses som ett prioriterat utvecklingsprojekt där nya erfarenheter successivt ska gynna arbetssätten inom Skaraborg i sin helhet.

Befintlig verksamhet
-

En styrgrupp där kommunalråd och oppositionsråd i de fyra kommunerna ingår

-

En arbetsgrupp sammansatt av turismansvariga i samverkan med näringslivscheferna

-

Processtöd av Västsvenska Turistrådet

-

Fastställd budget med kostnadsfördelning mellan kommunerna

-

Ett nätverk bestående av ett 20- tal företag

-

stark samverkan med Kanalbolaget, kanalkommuner och företag i Östergötland
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av turistchef Lotta Samuelsson, Destinationsutveckling i Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg.
Skrivelse upprättad av turistchef Lotta Samuelsson samt kommunchefen i Töreboda kommun Tommy Sandberg, Destinationsutveckling i Mariestad, Töreboda, Gullspång och
Karlsborg.
Lägesrapport november 2012, Destinationsutveckling i Mariestad, Töreboda, Gullspång och
Karlsborg.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Turistchef Lotta Samuelsson
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KS 2012/0253

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2012-2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslaget till Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2012 – 2015.
Bakgrund

Enligt kollektivtrafiklagen ska de kommuner som inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till
den regionala kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett trafikförsörjningsprogram för färdtjänsten. I programmet ska kommunerna ange omfattningen av trafik enligt Lagen om färdtjänst och Lagen om riksfärdtjänst samt grunderna för prissättningen för resor med denna
trafik. Kommunen ska anta programmet efter samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götalandsregionen och kommunerna har överfört ansvaret för kollektivtrafiken till VGR. Kommunerna
har dock inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till VGR. Kommunerna är ekonomiskt ansvariga för färdtjänst och riksfärdtjänst samt för den myndighetsutövning som utförs.
Kollektivtrafikrådet Skaraborg har utarbetat ett förslag till trafikförsörjningsprogram för
åren 2012-2015 för de samverkande kommunerna: Essunga, Falköping, Grästorp, Götene,
Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.
Förslaget har varit på remiss under augusti 2012.
I programmet finns, utöver beskrivningen av omfattning och prissättning, två avsnitt med
fokusområden för kommun respektive region. I dessa avsnitt presenteras områden som
handläggargruppen för särskild kollektivtrafik anser angelägna att fokusera på och utreda
närmare under programperioden.
Trafikförsörjningsprogrammet har remitterats till samtliga berörda kommuner och VGR.
Förslaget har reviderats efter inkomna synpunkter och har överlämnats till kommunernas
fullmäktigeförsamlingar för antagande.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Kollektivtrafikrådet Skaraborg, ”Beslut om antagande av trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2012 – 2015”, inkom den 23 oktober 2012
Förslag till Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2012-2015, inklusive
samrådsredogörelse.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2012-10-30, Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2012-2015.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kollektivtrafikrådet Skaraborg)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)
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KS 2011/0235

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi – Förslag till
besparingsåtgärder från kulturnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kulturnämnden ska genomföra besparingar enligt kulturförvaltningens alternativ 1, d.v.s. en besparing om 800 tkr under åren 2013 och 2014.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att genomföra de åtgärder som föreslås i dokumentet ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun”. Åtgärdspaketet
innebär att Mariestads kommun ska minska kostnaderna med 60 miljoner kronor fram till år
2015 varav 2.4 miljoner kronor inom kulturnämndens verksamhet.
I kulturförvaltningens ursprungliga förslag till besparingsåtgärder ingick bland annat flytt av
biblioteksverksamheten till stadshuset samt uthyrning, alternativt försäljning, av teatern.
Kommunfullmäktige beslutade dock 2012-09-24 att inte genomföra dessa åtgärder.
Kommunstyrelsen gav därefter (2012-10-04) kulturnämnden i uppdrag att utreda och redovisa alternativa besparingar för att nå besparingskravet. Mot bakgrund av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut har kulturförvaltningen presenterat två alternativa förslag på besparingsåtgärder.
Alternativ 1 innebär en besparing om 800 tkr och alternativ 2 en besparing om 2.2 miljoner
kronor. Båda besparingsförslagen kommer att påverka förvaltningens verksamhet och
minska möjligheterna att aktivt delta som arrangör för nationaldagsfirande, kultur- och
skördefest, Speed Art Design med mera. Minskade personella resurser ger lite utrymme för
museet att utveckla besöksmålet tillsammans med Göteborgs universitet.
Besparingsförslag nr 2 får omfattande konsekvenser på förvaltningens verksamhet. I detta
förslag ingår en verksamhetsanpassning för biblioteket vilket medför minskade öppettider
och minskat utbud och bredd på media. Mariestads bibliotek har i genomsnitt 400 besökare
per dag och är en viktig mötesplats för mariestadsborna. De kulturprojekt som förvaltningen tidigare genomfört har bidragit till att ”sätta Mariestad på kartan”. Kulturchefen framhåller att det är omöjligt för verksamheten att ta en aktiv roll i liknande projekt med en minskad personalstyrka och utan utvecklingsmedel.
Kulturnämnden beslutade 2012-10-23 att föreslå kommunstyrelsen att besluta om ett nytt
sparförslag för kulturnämnden om 800 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur
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Behandling på kommunstyrelsen

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

Protokollsutdrag från kulturnämnden 2012-10-23 § 64, Åtgärder för en långsiktigt stark
ekonomi i Mariestads kommun – nytt förslag på sparbeting för kulturnämnden.
Tjänsteskrivelse kulturchef Maria Henriksson, ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i
Mariestads kommun – nytt förslag om sparbeting” 2012-10-08
Skrivelse kulturchef Maria Henriksson, ”Konsekvensbeskrivning vid besparingar inom kulturförvaltningen om 2 245 tkr” 2012-10-15 inklusive ekonomisk översikt
Skrivelse kulturchef Maria Henriksson, ”Konsekvensbeskrivning vid besparingar inom kulturförvaltningen om 800 tkr” 2012-10-15 inklusive ekonomisk översikt
Synpunkter från fackföreningarna DIK och Vision avseende biblioteket
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturnämnden
Redovisningsansvarig Lars Bergquist
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KS 2012/0341

Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning 2013-2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att, för Mariestads kommuns del, godkänna det upprättade samarbetsavtalet om energi- och klimatrådgivning 2013-2014 mellan Gullspångs, Mariestads
och Töreboda kommuner.
Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Gullspång har sedan tidigare en överenskommelse om att bedriva
gemensam energi- och klimatrådgivning. Nuvarande avtal löper ut 2012-12-31 och behöver
förnyas. Avtalsperioderna följer Energimyndighetens finansiering av verksamheten. Medel
har sökts för energi- och klimatrådgivning under 2013-2014.
Avtalet är identiskt med tidigare avtal så när som på en uppdatering av personer och datum.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol 2012-11-06, Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning 2013-2014.
Förslag till samarbetsavtal för energi- och klimatrådgivning mellan Gullspångs, Mariestads
och Töreboda kommuner.
______________________________________________________

Expedieras till:
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
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KS 2012/0323

Regler för kurser och konferenser för förtroendevalda
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslaget till Regler för kurser och konferenser för förtroendevalda.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2012-10-25 kommunchefen i uppdrag att utarbeta
förslag till riktlinjer för kurser och konferenser för förtroendevalda.
Administrativa enheten har upprättat förslag till riktlinjer för kurser och konferenser för
förtroendevalda. Förslaget innefattar bl.a. att:
-

Förtroendevald som önskar delta i kurs, konferens eller dylikt framför detta önskemål
till nämnden. Nämnden beslutar om eventuellt deltagande. Nämnden ska uppvisa viss
restriktivitet vid beviljande av kurser, konferenser och utbildningar för förtroendevalda.

-

Syftet med kursen, konferensen eller arrangemanget måste ha en odiskutabel anknytning till nämndens uppdrag. Det kan gälla antingen att tillföra nämnden kunskaper och
erfarenheter som bedöms nödvändiga för verksamheten eller att uppfylla förpliktelser i
form av representation av kommunen.

-

När kursen/konferensen har genomförts ska den förtroendevalde återrapportera muntligt och skriftligt till nämnden. Rapporteringen ska innefatta en kort sammanfattning av
evenemanget.

Vidare förtydligar dokumentet befintliga regler för arvoden, resor samt bokning av biljetter
och logi i samband med kurser och konferenser.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson, kommunchef Lars Arvidsson
samt administrative chefen Ola Blomberg.
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Förslag till ”Regler för kurser och konferenser för förtroendevalda”
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
(Barn- och utbildningsnämnden)
(Socialnämnden)
(Tekniska nämnden & avfallsnämnden)
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Kulturnämnden)
(Valnämnden)

Justerandes signatur
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KS 2012/0356

Revidering av Regler för kommunalt föreningsbidrag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till revidering av Regler för kommunalt föreningsbidrag.
2. Kommunstyrelsen ger fritidschefen i uppdrag att justera det idrottspolitiska programmet så att det överensstämmer med de nya reglerna för kommunalt föreningsbidrag
och uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet.
Bakgrund

Inför år 2012 genomfördes en reducering av budgeten för kommunalt föreningsbidrag med
1 000 tkr som en del i det s.k. 60 miljonerspaketet. Besparingen innebar, som framgår av
konsekvensbeskrivningen inför beslutet, att antalet former av föreningsbidrag minskade
från sex till fyra.
För att säkerställa besparingen inför kommande verksamhetsår måste regelverket som styr
utdebiteringen av återstående bidragsmedel förändras och revideras. De föreslagna förändringarna framgår av dokumentet ”Regler för kommunalt föreningsbidrag, Mariestads kommun”. De huvudsakliga förändringarna är följande:
-

Regler för kommunalt föreningsbidrag och regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet delas i två fristående dokument.

-

Grundbeloppet är oförändrat för år 2013, d.v.s. 400 kronor.

-

Startbidraget är oförändrat. Även ansöknings och utbetalningsförfarandet är oförändrat.

-

Verksamhetsbidraget är oförändrat och är därmed fortfarande knutet till grundbeloppet. Även ansöknings och utbetalningsförfarandet är oförändrat.

-

Hyresbidraget är delvis oförändrat, ansökningsförfarandet och utbetalning är dock förändrat. Idag beviljas hyresbidrag till föreningar som äger eller förhyr lokal för verksamheten. Bidraget utgår med 75 procent av lokalkostnaden, dock högst 5 000 kr/år och
förening. Högsta bidragsnivån förändras inte. Föreningen måste dock ansöka om hyresbidrag för innevarande verksamhetsår senast de 31 oktober. Bidraget betalas ut i december med de budgeterade medel som finns kvar för föreningsbidrag, dock högst 5
000 kr/förening. Om resterande budgetmedel inte täcker högsta bidragsnivå reduceras
hyresbidragsnivån generellt för att motsvara tillgänglig budgetresurs.

-

Anläggningsbidrag utgår till föreningar som själva äger eller hyr sin anläggning. Förening som har anläggningsbidrag har inte rätt till hyresbidrag. Bidraget skapas utifrån en
given schablon där olika anläggningsdelar poängsätts och sedan multipliceras med
grundbeloppet.

Justerandes signatur
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Detta system innebär dock att föreningar med anläggningsbidrag kan öka sin bidragsdel
från verksamhetsår till verksamhetsår när man utvecklar/bygger ut sin anläggning.
Det nya förslaget innebär att föreningarna ska ansöka om anläggningsbidrag senast den
30 april. Utöver de handlingar som krävs idag ska föreningen även redovisa antalet aktiva i åldrarna 7-20 år samt en redogörelse över hur föreningen avser att använda bidraget. Efter att ansökningstiden har gått ut sammanställs en prioriteringslista med en föreslagen bidragsnivå för respektive förening. Summan av de föreslagna bidragen uppgår
endast till de budgeterade medel som finns avsatt för anläggningsbidrag, för närvarande
1 600 tkr. Förslaget överlämnas därefter till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut
och anläggningsbidraget utbetalas senast den 30 juni.
Föreslagna förändringar av regelverket för föreningsbidrag förstärker den inriktning av föreningsbidraget som tidigare beslutats av kommunfullmäktige att: ekonomiskt stöd främst utgår
till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet i åldrarna 7-20 år.
Fritidschefen föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till ”Regler för kommunalt
föreningsbidrag, Mariestads kommun”.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2012-11-16, Förslag till ändring och revidering av ”Regler för kommunalt föreningsbidrag och uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet”.
Gällande regler för kommunalt föreningsbidrag och uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet.
Förslag till nya regler för kommunalt föreningsbidrag.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur
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KS 2012/0354

Revidering av Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till revidering av Regler för uthyrning av lokaler för
föreningsverksamhet i Mariestads kommun.
Bakgrund

Reglerna för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet ingick tidigare som en del i
kommunens regler för föreningsverksamhet. Delar av regelverket finns även beskrivet i
kommunstyrelsens beslut för konstgräsplanen (§ 179/2009).
Med det upprättade förslaget skapas ett sammanhållet dokument som klart och tydligt lägger fast de regler som gäller vid bokning och nyttjande av kommunens lokaler för föreningsverksamhet.
Fritidschefen föreslår att kommunstyrelsen godkänner det upprättade förslaget till revidering av Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet, Mariestads kommun.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström, Förslag till ändring och revidering av ”Regler för
uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet, Mariestads kommun”.
Förslag till Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Medborgarkontoret
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur
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KS 2012/0360

Köpekontrakt för försäljning av mark inom kv Teglet i Västeräng
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Henmag Entreprenad AB där
kommunen överlåter del av fastigheten Sund 4:6 om ca 4 650 kvadratmeter till bolaget.
Den totala köpeskillingen uppgår till 162 750 kronor.
Bakgrund

Henmag Entreprenad AB har inkommit med önskemål om att få förvärva mark inom kv
Teglet för att nyttja som upplag för sin entreprenadverksamhet. Avsikten är även att på
längre sikt uppföra en byggnad på fastigheten.
Exploateringschefen har slutfört förhandlingarna med bolaget och upprättat ett förslag till
köpekontrakt.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén, Köpekontrakt avseende försäljning
av mark inom kv Teglet i Västeräng.
Förslag till köpekontrakt för försäljning av mark inom kv Teglet i Västeräng.
Karta över den aktuella fastigheten.
______________________________________________________

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur
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KS 2012/0039

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för kv Apeln m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar ändring av detaljplan för kv Apeln m.m.
Bakgrund

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa möjlighet till bostäder och kontor i tingshuset och i intilliggande byggrätter. Syftet är även att skapa bättre ytor för parkeringslösningar samt att säkra allmänhetens passage från parkeringen till Viktoriagatan.
Till denna planändring hör plan- och genomförandebeskrivningen från underliggande detaljplan, Dp436. Planen har hanterats enligt enkelt förfarande och var föremål för samråd
under tiden 2012-09-27 till 2012-10-26 och har därefter reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planarkitekt Hanna Asp samt exploateringschef Erik Randén 201211-21, Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för kv Apeln m.m., Mariestads kommun.
Förslag till ändring av detaljplan för kv Apeln, Mariestads kommun, Samrådsredogörelse
upprättad av kommunledningskontoret i november 2012.
Bilaga till planändring kv Apeln m.m.: Buller, vibrationer och farligt gods.
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Planarkitekt Hanna Asp)
(Exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur
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KS 2012/0343

Samverkansavtal och handlingsplan för brottförebyggande och
trygghetsfrämjande arbete
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner, för Mariestads kommuns del, överenskommelsen med
Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg, om brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbete för år 2013.
2. Kommunstyrelsen antar, för Mariestads kommuns del, Handlingsplan 2013 för ökad
trygghet i Mariestad och Töreboda kommuner.
Bakgrund

Handlingsplanen för utvecklat brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbete har tagits
fram i samarbete mellan Polisen, Mariestads och Töreboda kommun. Kommunerna och
Polisen har enats om prioriterade områden för att minska brottsligheten och öka tryggheten
i kommunerna. Handlingsplanen är kommunens och Polisens verktyg för genomförande
och uppföljning.
Brottsförebyggande rådet är processägare för samverkansavtalet och har en stödjande sammanhållande uppgift mot kommunernas ansvariga verksamheter. Varje verksamhet har ansvar för att arbetet drivs framåt inom de prioriterade områdena. Samverkansavtalet mellan
Mariestads kommun, Töreboda kommun och polisen om prioriterade områden för kommande år ska vara klart senast 31 december årligen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson 2011-12-01, Samverkansavtal och handlingsplan kommun – polis 2013.
Förslag till överenskommelse med Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg, om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för år 2013.

Justerandes signatur
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Förslag till Handlingsplan 2013 för ökad trygghet i Mariestad och Töreboda kommuner.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Säkerhetssamordnare Stefan Aleniusson
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson

Justerandes signatur
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KS 2012/0090

Betalningsansvar för politikerarvoden i miljö- och byggnadsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att frågan om arvoden till förtroendevalda i miljö- och
byggnadsnämnden inte finns reglerat i det avtal som upprättades inför nämndens
etablerade.
Kommunstyrelsen konstaterar vidare att det framgår tydligt i kommunallagen att:
Förtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till ersättning av den kommun eller det landsting
som har valt dem.
Mot bakgrund av att frågan om arvoden inte finns reglerat i avtalet samt kommunallagens
tydliga formulering beslutar kommunstyrelsen att inte betala ersättning till de förtroendevalda i miljö- och byggnadsnämnden som är valda av Töreboda och Gullspångs kommun.
Bakgrund

Den 1 januari 2009 etablerades en gemensam miljö- och byggnadsnämnd för Mariestads,
Töreboda och Gullspångs kommuner. Frågan om arvoden till nämndens politiker reglerades dock inte i avtalet utan tidigare års kostnader har betalts av den gemensamma nämnden.
Kostnaderna för år 2011 var 161 200 kronor för Töreboda kommun och 74 680 kronor för
Gullspångs kommun.
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning (§ 31/2012) är att respektive kommun ska betala
ersättning till de ledamöter som kommunen har valt till ledamöter och ersättare i nämnden.
I kommunallagen (4 kap. 15 a §) framgår att: Förtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till
ersättning av den kommun eller det landsting som har valt dem.
I kommentaren till paragrafen framgår att:
Den som väljs till ledamot eller ersättare i en gemensam nämnd ska betraktas som förtroendevald i den kommun eller det landsting som har valt honom eller henne. Därför ska han/
hon få ersättning som övriga förtroendevalda i kommunen, även om detta kan leda till olika
ersättningar till ledamöterna i den gemensamma nämnden, beroende på vilken kommun eller
vilket landsting de företräder.
Mot bakgrund av att frågan om arvoden inte finns reglerat i avtalet samt att det framgår tydligt i kommunallagen vilken kommun som har ansvaret för ersättningar till förtroendevalda i
en gemensam nämnd beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-07 enligt följande:
-

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskott förutsätter att Töreboda kommun och Gullspångs
kommun betalar ersättning till sina respektive ledamöter och ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden i enlighet med gällande lagstiftning.

Utdragsbestyrkande
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-

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att begära ersättning
från Töreboda kommun och Gullspångs kommun för utbetalade arvoden från det att
den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden startade i januari år 2008.

Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun beslutade 2012-11-15 att arvodesersättningen ska
inrymmas i miljö- och byggnadsnämndens budget 2013.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen beslutade
dock att stryka arbetsutskottets förslag till beslut punkt 2, att
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att begära ersättning från Töreboda kommun och Gullspångs kommun för utbetalade arvoden från det att den gemensamma miljöoch byggnadsnämnden startade i januari år 2008. Ärendet kommer att lyftas vid nästa sammanträde med MTG-styrgrupp
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) yrkar att arbetsutskottets förslag till beslut punkt 2 ska strykas.
Marianne Kjellquist (S) samt Björn Fagerlund (M) tillstyrker Dalviks (MAP) yrkande.
Per Rosengren (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut i sin helhet.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Dalviks (MAP) förslag, d.v.s. att arbetsutskottets förslag till
beslut punkt 2 stryks från beslutet
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 2012-11-15 § 235, Miljöoch byggnadsnämnden reviderad budget 2013.
Skrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Lars Sylvén 2012-05-28, Information om
bakgrunden till begäran om utredning av betalningsansvaret för politikerarvoden i Miljöoch byggnadsnämnden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-20

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 241

KS 2012/0379

Information:
Demografiska förändringar som underlag för budgetarbetet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger ekonomienheten i uppdrag att utarbeta förslag till en demografisk
modell för att använda vid framtagandet av budgetramarna för år 2014.
Bakgrund

Vid fördelning av budgetramar till nämnderna är det relevant att ta hänsyn till de demografiska förändringar som sker mellan budgetåren. Det kan gälla övergripande förändringar av
antal elever i olika årskullar samt antal äldre i olika ålders- och behovsgrupper och hur detta
kan påverka den ekonomiska ramtilldelningen mellan nämnder.
Ekonomienheten arbetar nu med en analysmodell för demografibudget. Chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson samt ekonomerna Annica Olsson, Pia Svartén och Ulf Jansson
informerar om modellen på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ger ekonomienheten i uppdrag att
utarbeta förslag till en demografisk modell för att använda vid framtagandet av budgetramarna för år 2014.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson 2012-11-28, Framtagande av demografisk modell inför budgetarbetet år 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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KS 2012/0377

Inrättande av deltidstjänst för handläggning av tillgänglighetsfrågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en tjänst som handläggare i tillgänglighetsfrågor
på kommunledningskontoret fr.o.m. 2013-01-01. Tjänsten som tillgänglighetssamordnare ska vara halvtid.
Under år 2013 finansieras tjänsten genom ombudgetering av kommunstyrelsens överskott år 2012. Fr.o.m. år 2014 finansieras tjänsten via kommunstyrelsens budget.
2. Tekniska förvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen samt, i mån om tid, annan
kommun har möjlighet att nyttja delar av tjänsten mot ersättning
Bakgrund

Under perioden 2009-03-01 t.o.m. 2012-12-31 har miljö- och byggnadsförvaltningen samt
tekniska förvaltningen haft en projektanställd tillgänglighetssamordnare. Samordnarens
uppgifter har bl.a. varit att:
 Inventera MTG-kommunernas lokaler/anläggningar (t.ex. kommunhus, idrottsanläggningar, skolor, bibliotek) samt de viktigaste delarna av utemiljön (t.ex. torg och centralgator)
 Upprätta handlingsplaner för enkelt avhjälpta hinder i offentliga lokaler respektive det
offentliga gaturummet.
 Slutföra upprättandet av handlingsplaner/genomförandeplaner för enkelt avhjälpta
hinder i offentliga lokaler respektive det offentliga gaturummet.
 Vara delaktig i ny- och ombyggnadsprojekt för lokaler och allmän platsmark.
 Upprätta åtgärdslistor till ansvariga utförare.
 Uppdatera tillgänglighetsdatabasen för åtgärdade objekt.
 Slutföra redan planerad inventering, omfattande lokaler och gaturum.
Utöver detta har tillgänglighetssamordnaren:
 Varit delaktig i revidering av råd och riktlinjer för uteserveringar.
 Utfört revidering av olycksfällan.
 Varit delaktig vid Tillgänglighetsrådets möten.
Det är viktigt att tillgänglighetssamordnaren har en kontinuerlig kontakt med kommunens
handikapporganisationer. Avsikten är att inrätta ett samarbete som tillfredsställer de behov
och förväntningar som finns inom handikapporganisationerna och som stödjer och utvecklar kommunens arbete inom tillgänglighetsområdet.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-09-14 kommunchefen i uppdrag att revidera gällande plan för funktionshindrade beslutad av kommunfullmäktige 2002. Arbetsutskottet gav
även kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till genomförandeplan för enkelt avhjälpta
hinder. I tillgänglighetssamordnarens uppdrag ska även ingå att revidera gällande plan för
funktionshindrade, alternativt utarbeta förslag till en ny plan. Avsikten med planen är att
verka för ett samhälle för alla där funktionsnedsättning inte sätter gräns för delaktighet. Planen ska även fungera som ett styrmedel när nämnder, styrelser och förvaltningar planerar,
beslutar och genomför åtgärder.
För att kunna leva upp till intentioner och mål enligt handlingsplanen för enkelt avhjälpta
hinder samt skapa kontinuitet och kompetens i detta arbete föreslås att tjänsten som tillgänglighetssamordnare permanentas. Samordnarens arbetsuppgifter ska innefatta att:
 Hålla tillgänglighetsdatabasen uppdaterad.
 Bevaka planer vid om och tillbyggnad som utförs av kommunala och privata aktörer.
 Utökad inventering samt vid behov medverka i inventering av näringslivsobjekt.
 Revidera ”Ett tillgängligare Mariestad, Plan för funktionshindrade” alt arbeta fram en
ny plan/policy för funktionshinderfrågor i Mariestad.
 Vara rådgivare i bygglovsärenden som berör offentliga lokaler.
 Fungera som rådgivare gentemot kommuninvånare och föreningar.
 Vara länk mellan privata fastighetsägare och kommunen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP), Nils Farken (MP) samt Morgan Forsberg (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2012-12-06, Inrättande av tjänst för
handläggning av tillgänglighetsfrågor.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
Tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson
Justerandes signatur
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KS 2012/0052

Kommunstyrelsens mål för år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att revidera mål 4 för år 2013. Målet ”Starta skatepark för
ungdomar” utgår. Nytt mål är att ”Etablera en gemensam organisation för att utveckla
handeln i Mariestad”.
2. Kommunstyrelsen beslutar att revidera mål 2 enligt förslag upprättat av förvaltningschefen för kommunledningskontoret.
Bakgrund

Samtliga nämnder ska årligen ställa frågan ”Hur kan vi i vår nämnd bidra till förverkligandet
av visionen?” Utifrån denna fråga formulerar respektive nämnd därefter fem mål med anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet för att
säkerställa att det finns erforderliga resurser.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 om följande fem mål för nämndens verksamhet år
2013:
Mål 1: Ökad kunskap bland kommunens anställda om biosfärområdet.
Mål 2: Attraktiva bostäder – under 2013 ska det tas fram planlagd mark för 80 tomter för
villa- och fritidsbebyggelse samt 100 lägenheter i flerbostadshus varav 40 st. är s.k.
mindre lägenheter för att försörja behov av boende för studenter och äldre.
Mål 3: Högskolecentrum i Mariestad (Högskoleplattformen) ska under 2013 anordnat
ytterligare 50 eftergymnasiala platser.
Mål 4: Starta en skatepark för ungdomar.
Mål 5: Turism, antalet gästnätter inom Mariestads kommun ska öka med 10 procent
jämfört med år 2012.
Det fjärde målet som innebär att starta en skatepark för ungdomar behöver revideras med
anledning av att kommunfullmäktige inte avsatt medel i budget 2013 för att finansiera skateparken. Arbetsutskottet diskuterade alternativa förslag till nytt mål på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-20

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 243 (forts.)
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) föreslår att:
-

Kommunstyrelsen beslutar att revidera mål 4 för år 2013. Målet ”Starta skatepark för
ungdomar” utgår. Nytt mål är att ”Etablera en gemensam organisation för att utveckla
handeln i Mariestad”.

-

Kommunstyrelsen beslutar att revidera mål 2 enligt förslag upprättat av förvaltningschefen för kommunledningskontoret.

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

Kommunstyrelsens nämndsmål för år 2013, inklusive förslag till revidering av mål 2.
Förslag till nytt mål 4
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-20

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 244

KS 2012/0294

Beslut om antagande: Detaljplan för Kv Alen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar detaljplanen för kv Alen, Mariestads tätort, enligt enkelt planförfarande.
Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att ändra planbestämmelserna till rådande markanvändning i
form av bostäder. I underliggande detaljplan föreskrivs ”allmänt ändamål” för Björkgårdens
äldreboende vilket i det nya planförslaget justeras till bostads- och kontorsändamål.
Byggrätterna i underliggande stadsplan är hårt uppstyrda med stora delar ”prickad mark”
som inte får bebyggas. Planen görs något mer flexibel för att möjliggöra garage och uthus
inom Alen 2 samt på sikt möjliggöra en utbyggnad av Björkgården.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Behandling på kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplanen för kv Alen, Mariestads tätort, enligt enkelt planförfarande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt exploateringschef Erik Randén
2012-12-03, Beslut om antagande: Detaljplan för kv Alen, Mariestads tätort.
Detaljplan för Kv Alen, Mariestads tätort, Samrådsredogörelse upprättad av kommunledningskontoret i november 2012.
Detaljplan för Kv Alen, Mariestads tätort, Antagandehandling, december 2012.
Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planarkitekt Maria Nilsson
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-20

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 245

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 22 november 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 15 november 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 22 november 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 6 december 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariestad Töreboda Energi AB

Protokoll från den 13 november 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus AB

Protokoll från den 4 december 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från den 4 december 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Krishanteringsrådet Östra Skaraborg

Protokoll från den 29 november 2012 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-12-20

Anslagsdatum

2012-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-01-15

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

