Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 0

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö klockan 8:00 – 16:00

Beslutande

Övriga deltagande

Johan Abrahamsson
Rune Skogsberg
Marianne Kjellquist
Ida Ekeroth
Henrik Karlsson

Ordförande
1: e vice ordförande
2: e vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Lars Arvidsson
Kristofer Svensson
Tomas Ekström
Maria Vaziri
Stefan Wallenå
Mats Widhage
Ramona Nilsson
Kenneth Kronkvist
Malin Eriksson

Utses att justera

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

(M)
(C)
(S)
(S)
(-)

Kommunchef
Samhällsbyggnadschef §§ 561-564
Fritidschef §§ 572-573
Ekonomichef § 576
Personalchef § 577
Näringslivschef §§ 574-575, 578
Näringslivsutvecklare §§ 574-575, 578
FöretagarCentrum Skbg § 575
Sekreterare

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

Paragrafer

559 - 581

Malin Eriksson
Ordförande

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

Johan Abrahamsson
Justerande

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

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 559

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Västra Götalandsregionen, Miljösekretariatet. Återrapportering av Klimatstrategi för
Västra Götaland.
______________________________________________________
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Ksau § 560

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till informationsmötet ”Strandängarna –
en resurs” (avseende strandängsvegetationen runt sjön Östen) den 8 december 2014 i
Odensåker.
2. Skaraborgs kommunalförbund. Inbjudan till en presentation av resultatet av Strukturbildens dialogmöten med alla Skaraborgs kommuner den 15 december 2014 i Skövde.
3. KPMG. Inbjudan till seminariet ”Aktuella frågor för kommun och landsting den 22 januari 2015 i Stockholm.
______________________________________________________
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KS 2014/131

Redovisning av uppdrag:
Förslag på vilka naturhamnar som kan vara aktuella att restaurera
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, i ett första skede, restaurera naturhamnar vid öarna Hovden och Lindökroken.
Mariestads kommun får pröva ytterligare naturhamnar och platser i arbetet med
”Skärgårdsutvecklingsplanen”.

2.

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till möjliga finansieringsalternativ för restaureringen av hamnarna.

3.

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en strategi för marknadsföring av skärgården med naturhamnar inom vår del av vänerområdet.

4.

Arbetsutskottet ger även kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att
tillsammans med Dacapo ta fram en kulturhistorisk dokumentation/skrift kring äldre
tiders sjöfart och de gamla timmerhamnarna i vår del av Vänern, företrädesvis på och
omkring Brommö.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-09-10 kommunchefen i uppdrag att lämna ett
förslag till vilka naturhamnar som kan vara aktuella för att restaureras. Detta uppdrag ska
vara en prioriterad del i Skärgårdsutvecklingsplanen.
I samarbete med Båtalliansen har sektor samhällsbyggnad, i ett första skede, valt ut tre naturhamnar och badplatser som kan prioriteras. Uppdraget tolkas som att det främst avser att
röja sly, buskar och annan vegetation. Det finns många platser som skulle kunna vara föremål för en insats särskild naturvårdsinsats. Kontakt är tagen med Länsstyrelsen för att diskutera möjligheten till kompletterande finansiering.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) och Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som punkten 1 i arbetsutskottets beslut.
Johan Abrahamsson (M) tilläggsyrkar därefter att arbetsutskottet ska:
- Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till möjliga finansieringsalternativ för restaureringen av hamnarna.
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-

Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en strategi för marknadsföring av skärgården med naturhamnar inom vår del av vänerområdet.

-

Ge kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att tillsammans med
Dacapo ta fram en kulturhistorisk dokumentation/skrift kring äldre tiders sjöfart
och de gamla timmerhamnarna i vår del av Vänern, företrädesvis på och omkring
Brommö.

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kommunchefens förslag samt egna tilläggsyrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-11-21,
Redovisning av uppdrag: Förslag på vilka naturhamnar som kan vara aktuella att restaurera
inklusive karta med föreslagna platser för en första naturvårdsinsats.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur
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KS 2014/378

Remissyttrande; Biotopskyddsområde Tidans kvillar delar av fastigheterna Gamla Staden 6:1 och Gärdet 4:1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Inför beslut om ett biotopskyddsområde måste Länsstyrelsen säkra fortsatt tillgänglighet till den infrastruktur som finns i eller i direkt anslutning till det föreslagna biotopskyddsområdet. I detta sammanhang är det särskilt viktigt att industrins infrastruktur är
tillgänglig för besiktning och renovering. Den befintliga infrastrukturen bör ritas in det
kartmaterial som ingår i beslutsunderlaget.
2. Mängden död ved får aldrig medföra att risken för översvämningar, isproppar m.m.
ökar så att människan, miljön eller bebyggelsen påverkas. Biotopskyddsområdet måste
vara tillgängligt för bortforsling av exempelvis död ved för att säkerställa att dessa risksituationer ej ska uppstå.
3. Kommunsstyrelsen tillstyrker bildandet av biotopskyddsområde i enlighet med Länsstyrelsen förslag. Inga anspråk på intrångsersättning ställs.
4. Kommunsstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med Länsstyrelsen
Västra Götaland, ta initiativ till en förvaltningsgrupp där berörda parter ingår och som
syftar till att samverka kring skötselfrågor i Tidan inom Mariestads tätort. Avsikten är
att skapa förutsättning för en fortsatt samhällsutveckling tillsammans med bevarande
av utpekade naturvärden.
5. Mariestads kommun avser att återkomma till Länsstyrelsen för fortsatt diskussion om
möjlighet till ersättning vid eventuell inlösning av fallrättigheterna vid stadskvarnen.
6. Mariestads kommun förutsätter att biotopskyddsområdet inte kommer att påverka
kommunens planerade anläggningar i form av en GC-bro mellan kvarteret Falken och
Universitetsparken, samt bryggdäck utmed Tidan.
Bakgrund

Önskemålet om att långsiktigt skydda området kring Tidans mynning har pågått en längre
tid och Mariestads kommun har nu fått Länsstyrelsen Västra Götalands ett förslag på inrättande av ett biotopskyddsområde på delar av fastigheterna Gamla Staden 6:1 och Gärdet 1:4
för yttrande. För området används även benämningen Tidans kvillar. (Kvill är en sträcka av
ett vattendrag som om är uppdelat i minst tre grenar. Uppdelningen består av små öar.)
Tidans mynning, som kan sägas sträcka sig från E20 till Vänern, har uppmärksammats som
en nationellt värdefull miljö. I detta ingår främst allt skydd av vissa fisksorter där Asp anses
vara den mest skyddsvärda. Genom åren har olika aktiviteter genomförts för att underlätta
för fiskens vandring från Vänern upp i lekområdena i ån Tidan.
Inledningsvis prövades möjligheten att inrätta ett statligt (eller kommunalt) naturreservat för
större delen av området från E20 och nedströms. Ett flertal utredningar och studier genom-
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fördes i denna process. Flera av insatserna belyste eventuella möjligheter och begränsningar
för kombinera ett naturreservat med en pågående industriell verksamhet i närområdet.
Efter att dessa studier presenterat har Mariestads kommun framfört att det inte varit önskvärt med att bilda ett naturreservat på hela eller delar av området Tidans mynning. Under år
2013 blev den gemensamma inriktningen att Länsstyrelsen skulle utreda möjligheten att
uppnå önskad effekt om att skydda del av området genom så kallat biotopskydd. Så har nu
gjorts och Mariestads kommun har fått förslaget på remiss.
Generella restriktioner i ett biotopskyddsområde
I Länsstyrelsens remiss framgår att ett Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan använda för små mark- och vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller västarter, eller som annars är särskilt
skyddsvärda. Länsstyrelsen kan skydda vissa biotoper i syfte att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer som har särskilt stort värde för djur- och växtarter. Genom att skydda
naturområden som biotopskyddsområde förbättras förutsättningarna för bevarandet av biologisk mångfald. Inom ett biotopskyddsområde får det inte utföras några verksamheter eller
åtgärder som kan skada naturmiljön.
Syftet med biotopsskyddsområdet Tidans kvillar
Enligt remissen så är syftet att bevara och utveckla de naturvärden som är knutna till strandoch vattenmiljön och som på grund av sina särskilda egenskaper är en värdefull livsmiljö för
hotade djur- och växtarter.
För att bevara naturvärdena och den biologiska mångfalden i biotopskyddsområdet behöver
området enligt remissen främst skyddas mot exploatering och avverkningar/röjningar av
svämlövskog.
Bedömning av hur andra verksamheter påverkan ett biotopskyddsområde
Länsstyrelsen gör bedömningen att åtgärder i samband med skötsel och underhållsåtgärder
av befintliga anläggningar i området i normalfallet inte riskerar att skada naturmiljön i ett
bildat biotopskyddsområde. Exempelvis anläggningar som ligger uppströms Mariestads
Stadskvarn, dagvattenledningar som mynnar i ån Tidan samt andra ledningar.
Samråd
På tjänstemannanivå har samråd skett med VänerEnergi AB och Länsstyrelsen Västra Götalands län. Fråga har ställts till berörd industri, men svar har ännu inte inkommit.
Metse Tissue har under hand lämnat synpunkter på företagets behov av att ha full
tilltång till den infrastruktur som företaget har i eller i direkt anslutning till det föreslagna biotopskyddsområdet.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt miljöinspektör Håkan Magnusson 2014-11-14, Remissyttrande; Biotopskyddsområde Tidans kvillar
- delar av fastigheterna Gamla Staden 6:1 och Gärdet 4:1.
Länsstyrelsens Västra Götalands län, remiss, ”Förslag till biotopskyddsområde Tidans kvillar i Mariestads kommun”, 7 oktober 2014, inklusive karta och översiktsbild.
Skrivelse från Tidans vattenförbund 2014-12-04, Biotopsskydd på delar av fastigheterna
Gamla staden 6:1 och Gärdet 4:1 i Mariestads kommun; Remissyttrande.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Miljöinspektör Håkan Magnusson
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KS 2014/269

Medborgarförslag om bildande av ett kommunalt naturreservat
vid västra Ekudden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige avstyrker medborgarförslaget om att bilda ett kommunalt naturreservat vid västra Ekudden i sin helhet.
Beslutet sker mot bakgrund av att förslaget delvis strider mot intentionerna i antagen
fördjupad översiktsplan där området mellan sjukhuset och kvarteret Skedanden definieras som lämpligt för bostäder. Vad gäller övriga delar av det föreslagna området (väster
om Biosfärsleden) behöver den pågående skötseln först finna sina former, få genomslag på naturtyperna samt utvärderas, innan det bedöms vara aktuellt att diskutera en
reservatsbildning.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett förslag till skötselplan eller motsvarande med syfte att utreda framtida skötsel av området väster om
den Biosfärleden.
Bakgrund

Lisa Ragnarsson, Stenåldersvägen 11, i Mariestad m.fl. föreslår i ett medborgarförslag att
delar av västra Ekudden (Väster och norr om Mariestads sjukhus) ska inrättas som kommunalt naturreservat. Förslagställarens syfte är bevara en variation av naturtyper samt utveckla
naturliga betesmarker och våtmarker med artrik flora och fauna. Området ska hållas tillgängligt for allmänheten och ge möjlighet till friluftsliv, naturstudier och naturupplevelser.
Ärendet har beretts av sektor samhällsbyggnad. Samråd med Länsstyrelsen Västra Götaland
har genomförts den 14 november 2014.
Området
Det aktuella området omfattar c:a 40 ha och ligger utmed Vänerns strand väster och norr
om Mariestads sjukhus. Området är flackt svagt sluttande mot Vänern och det förekommer
berg i dagen i form av hällar. Närmast strandlinjen förekommer fuktängar och rikkärr. Det
finns även mindre partier av sumpskog och i den södra och östra delen tät blandskog. En
del större ekar förekommer också inom området. Ett område med tallskog i den nordvästra
delen är utpekad som naturvärdesobjekt av skogsstyrelsen. Vattenområdena från strandlinjen ut till Bengts holme är våtmark av klass II, högt naturvärde, på grund av vassar med
stort värde för fågellivet.
Området korsas av den s.k. Biosfärleden som sammanbinder Mariestads centrum med
Läckö på Kållands ö. I närområdet sammanbinder leden Ekuddens och Sandvikens naturreservat. Till denna led ansluter en gång- och cykelväg vilken leder upp mot Kolarebacksvägen. Inom området finns en anlagd kulle som vintertid används som skidbacke och som
skulle kunna fungera som utsiktsplats.
Göteborgs Universitets landskapsvårdsutbildning har en studieyta förlagd i områdets södra del.
Justerandes signatur
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I anslutning till ett mindre sumpskogsparti mynnar en kommunal dagvattenledning i en öppen kanal ut till Vänern. Ytterligare ett område för dagvattenhantering föreslås enligt den
fördjupade översiktsplanen i områdets södra del.
Gällande planer
Gällande stadsplan (Sp 151 från 1965) anger naturmark för området. Sedan dess har kvarteren Berganden, Bläsanden och Skedanden tillkommit.
Mariestads kommun antog 2013 en fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort. Enligt
denna är området norr och väster om sjukhuset, huvudsakligen öster om Biosfärleden,
lämpligt för bostadsbebyggelse. Upprättande av en detaljplan pågår för delen mellan sjukhuset och kvarteret Skedanden. Den utförda naturinventeringen av planområdet (2014) visade
inte på så höga naturvärden att det finns skäl att ändra bedömning om att det är möjligt att
detaljplanera skogsområdet för bostadsändamål. Den planerade utvecklingen av bostäder i
detta område tar även fasta på en hållbar samhällsplanering då det gäller att utnyttja befintliga resurser i form av infrastruktur så som VA, gator, gång- och cykelbanor, el m.m. samt
närheten till befintlig kollektivtrafik och service.
Den fördjupade översiktsplanen möjliggör även bebyggelse i området strax väster om sjukhuset. Något detaljplanearbete för detta område har ännu inte inletts.
Naturvärden och naturvårsskötsel
Mariestads kommun har under åren 2013 och 2014 genomfört naturinventering av området.
Vid dessa inventeringar framkom att de huvudsakliga naturvärden i form av naturtyper som
rikkärr, sumpskog, fuktäng m.m. samt naturvårdsintressanta arter (varav nio hotade arter)
finns väster om Biosfärleden medan skogsområdet mellan sjukhuset och kvarteret Skedanden endast hade låga naturvärden.
År 2013 inleddes ett samarbete med Kriminalvården om bete av delar av området väster om
Biosfärleden. Omfattande röjningar utfördes med syfte att gynna björk, ek m.fl. lövträd för
att skapa en öppen betesmark och möjliggöra för besökare att uppleva den blåa bården.
Tanken är att på sikt utveckla naturtypen trädklädd betesmark samt utveckla fuktängar, rikkärr och sumpskogspartier.
Sektor samhällsbyggnad bedömer att omställningen av området till en mer natur- och friluftsinriktad skötsel är i sin linda och det ännu är oklart vilket genomslag denna får. För arbetet är tillgången på betesdjur avgörande vilket också gör det svårt att långsiktigt garantera
rätt skötselnivå. Innan kommunen kan göra åtaganden i form av en reservatsbildning bör
skötselarbetet få tid att finna sina former (en skötselplan bör tas fram i samråd med Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet m.fl. berörda), få genomslag på naturtyperna samt hinna
utvärderas.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Lisa Ragnarsson m.fl.om att bilda ett kommunalt naturreservat kring
sjukhusbacken i Mariestads kommun 2014-06-16.
Justerandes signatur
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Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt miljöinspektör Håkan Magnusson 2014-11-14.
Utdrag ur Fördjupad Översiktsplan för Mariestads tätort, 2013 inklusive karta över det aktuella området.
Skrivelse från länsstyrelsen Västra Götalands län till Lisa Ragnarsson 2014-11-24, Yttrande
över medborgarförslag för inrättande av kommunalt naturreservat väster om Mariestads
sjukhus, Marieholm 10:1 och Havsörnen 1 i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till
(Lisa Ragnarsson)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Miljöinspektör Håkan Magnusson)
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KS 2014/262

Motion om att anlägga ett utomhusgym
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunchefens förslag till beslut i arbetsutskottet

Kommunfullmäktige konstaterar att kommunen har anlagt ett utomhusgym i centrala Mariestad under sommaren 2014. Motionens intention anses därmed uppfylld.
Bakgrund

Ida Ekeroth (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta om att anlägga
ett utomhusgym i Mariestad.
Chefen för sektor samhällsbyggnad konstaterar att Mariestads kommun anlagt ett utomhusgym i centrala Mariestad under sommaren 2014.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) och Marianne Kjellquist (S) tillstyrker motionen om att anlägga ett utomhusgym i Mariestad.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är att kommunfullmäktige konstaterar att kommunen har anlagt ett utomhusgym i centrala Mariestad under sommaren 2014. Motionens intention anses därmed uppfylld.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget förslag.
Underlag för beslut

Motion av Ida Ekeroth (S) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att
anlägga ett utomhusgym i Mariestad.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-11-20,
Motion om att anlägga ett utomhusgym.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige:
Expedieras till:
(Ida Ekeroth)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
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KS 2014/457

Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Mariestads
kommun år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen i Mariestads kommun år 2015.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det i samband med delårsrapporten ska ske en
avstämning av verksamhetsplanerna för folkhälsa samt energi- och klimatrådgivning.
Bakgrund

Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det kommande
årets arbete. För år 2015 är verksamhetsplanen inte ett krav från Energimyndigheten men
väl en rekommendation.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt energioch klimatrådgivare Peter van der Tol 2014-11-12, Verksamhetsplan 2015 för energi- och
klimatrådgivningen i Mariestads kommun.
Förslag till verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning 2015, inklusive förslag till aktivitetsplan.
Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 567

KS 2014/458

Begäran om igångsättningstillstånd för byte av staket mot Kinnekullebanan, sträckan Stockholmsvägen – Drottninggatan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för upprustning
av staket på västra sidan mot Kinnekullebanan på sträckan Stockholmsvägen – Drottninggatan under förutsättning att finansiering sker inom ramen för anslagna medel.
Bakgrund

I samband med upprustning av Stadsparken, byggnation av temalekplats och offentlig toalett i Stadsparken har behov av byte av staket utmed Kinnekullebanan på sträckan Stockholmsvägen-Drottninggatan påtalats från flera håll.
Trafikverkets ställer krav på att staket utmed järnvägen är av typen panelstaket med höjd
1,40 m. Trafikverket medfinansierar staketbytet med 50 procent på sträckan.
I första hand behöver staketet på västra sidan bytas ut till en kostnad om 200 tkr. I andra
hand behöver staketet på östra sidan bytas ut till en kostnad om 185 tkr. Gångfållan på
sträckan får inte ändras då alternativ lösning som följer Trafikverkets säkerhetsregler inte
finns.
Staketbytet ryms inte inom ovan nämnda investeringsprojekten och har inte varit med i
kostnadsberäkningarna från början.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. gatuchef Johan Bengtsson 2014-11-09, Begäran om igångsättningstillstånd för byte av staket mot Kinnekullebanan, sträckan Stockholmsvägen – Drottninggatan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Verksamhet teknik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 568

KS 2013/306

Begäran om igångsättningstillstånd för genomförande av gata- och
Va-arbeten till handelsområde Hindsberg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för genomförande av gatu- och VA-arbeten till handelsområde Hindsberg under förutsättning att finansiering sker inom ramen för anslagna medel.
Bakgrund

Delar av Hindsbergsområdet är planlagt för att möjliggöra etableringar av snabbmatsrestauranger och en tankstation. En första försäljning av en tomt om 3 500 kvm är genomförd
och byggnation av en snabbmatsrestaurang pågår.
Denna första detaljplan omfattar ca 10 000 kvadratmeter, en full utbyggnad av Hindsbergsområdet kan innebära en exploateringsbar yta på upp till 100 000 kvadratmeter. Enligt utförd värdering och efter tidigare försäljning ligger markvärdet på ca 200 kr/kvadratmetern.
Aktuella arbeten för gata och Va kommer att vara en förutsättning för aktuell och kommande etableringar.
Projektering av gata och VA är genomförd med hänsyn till kommande exploatering av
Hindsbergsområdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. gatuchef Johan Bengtsson samt exploateringschef Erik Randén
2014-11-18, Begäran om igångsättningstillstånd för genomförande av gata- och Va-arbeten
till handelsområde Hindsberg.
______________________________________________________

Expedieras till:
Verksamhet teknik
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 569

KS 2014/353

Begäran om igångsättningstillstånd för utförande av trafiksäkerhetsåtgärd vid Bror Kronstrands gata
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för trafiksäkerhetsåtgärd vid Bror Kronstrands gata och Östra Järnvägsgatan.
Finansiering sker inom ramen för anslagna medel.
Bakgrund

Gångstråket mellan Drottninggatan och Stockholmsvägen utmed Bror Kronstrands gata
används flitigt. Idag är trafikmiljön vid korsningspunkterna med Östra Järnvägsgatan och
med parkeringen otydliga och sikten begränsad vid parkeringen. Under 2012 togs ett förslag
på trafiklösning fram för att förbättra trafiksäkerheten.
Under hösten 2014 har beslut fattats om upprustning av asfalten på parkeringen. På grund
av att beslutet kom sent kan inte toppbeläggningen utföras före vintern. Det är lämpligt att
utföra båda åtgärderna till våren.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. gatuchef Johan Bengtsson 2014-11-18, Begäran om igångsättningstillstånd för utförande av trafiksäkerhetsåtgärd vid Bror Kronstrands gata.
Förslagsritning.
______________________________________________________

Expedieras till:
Verksamhet teknik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 570

KS 2014/459

Begäran om igångsättningstillstånd för gatuupprustning av
Marielundsgatan i samband återställning efter VA-sanering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för gatuupprustning på Marielundsgatan.
Finansiering sker inom ramen för anslagna medel.
Bakgrund

VA-avdelningen har under våren 2014 bytt ut vatten och avloppsledningar i Marielundsgatan. I samband med att återställningsarbetet utförs finns behov av att rusta upp trottoarer
på berörd sträcka som inte berörts av VA-saneringen.
Målsättningen är att asfaltera Marielundsgatan innan vintern.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. gatuchef Johan Bengtsson 2014-11-09, Begäran om igångsättningstillstånd för gatuupprustning av Marielundsgatan i samband återställning efter VAsanering.
______________________________________________________

Expedieras till:
Verksamhet teknik.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 571

KS 2014/460

Begäran om igångsättningstillstånd för upprustning av gång- och
cykelväg utmed Strandvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för upprustning
av gång- och cykelvägen utmed Strandvägen på sträckan Katthavsvägen-Annedalsgatan
under förutsättning att finansiering sker inom ramen för anslagna medel.
Bakgrund

Gång- och cykelvägen utmed Strandvägen på sträckan Katthavsvägen-Annedalsgatan har
varit i dåligt skick en längre tid. I samband med Mariehus nyproduktion av punkthus på
Strandgårdens gamla tomt har ledningsägare grävt serviceledningar i delar av gång- och cykelvägen. Gatuavdelningen har rivit Vresrosplanteringar på sträckan.
Återställningspengar från ledningsägare beräknas täcka delar av kostnaden för upprustningen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av t.f. gatuchef Johan Bengtsson 2014-11-09, Begäran om igångsättningstillstånd för upprustning av gång- och cykelväg utmed Strandvägen
______________________________________________________

Expedieras till:
Verksamhet teknik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 572

KS 2014/461

Nyttjanderättsavtal för Karlsholme folkpark
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat nyttjanderättsavtal för Karlsholme folkpark med
Föreningen Karlsholme Folkpark u.p.a.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att beslutsunderlaget ska kompletteras med en
redovisning av avtalsparten, d.v.s. stadgar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan på
kort och lång sikt (1 år och 5 år) inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att § 13 i nyttjanderättsavtalet (avseende andrahandsuthyrning) ska kompletteras med texten: ”Hyreskontraktet ska godkännas av kommunchef i förening med fritidschef”.
Bakgrund

Fritidschefen har på uppdrag av kommunchefen förhandlat fram ett förslag till nytt nyttjanderättsavtal med folkparksföreningen.
Det nya avtalsförslaget skiljer sig från det gamla på främst två punkter; folkparksföreningen
tillåts att hyra ut delar av, eller hela Jubileumsteatern och Café Holmen till annan entreprenör under avtalstiden samt att folkparksföreningens hyra till kommunen är 200 tkr/år vilket
nästan är en hundraprocentig ökning jämfört med föregående upplåtelseavtal.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-11-24, Nyttjanderättsavtal Karlsholme folkpark.
Förslag till nyttjanderättsavtal för Karlsholme folkpark.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Fastighetschef Bo Theorén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 573

KS 2014/462

Drift- och skötselavtal för Mariestads tennisanläggning i
Gärdesparken och Alhagen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till drift- och skötselavtal för Mariestads
tennisanläggning i Gärdesparken och Alhagen med Mariestads Tennisklubb (MTK).
Avtalsersättningen finansieras ur fritidskontorets budget för anläggningsbidrag.
Bakgrund

Tekniska förvaltningen har i en första etapp under år 2014 färdigställt tre nya tennisbanor i
Gärdesparken efter beslut i kommunstyrelsen. Beslutet innefattar även en andra etapp år
2015 då en bana i Alhagen ska färdigställas samt renovering av tennisklubbens klubbstuga.
Då tennisklubben meddelade intresse för att avtala föreningens ansvar för drift och skötsel
av anläggningen har gemensamma avtalsförhandlingar resulterat i ett avtalsförslag.
Ersättningen finansieras med att hälften av MTK:s anläggningsbidrag för tennishallen år
2014, 75 tkr, överförs till fritidskontorets budget för drift- och anläggningsbidrag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-11-14, Drift- och skötselavtal för
Mariestads tennisanläggning i Gärdesparken och Alhagen.
Förslag till Drift- och skötselavtal för Mariestads tennisanläggning i Gärdesparken och Alhagen.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 574

KS 2013/234

Fiberutbyggnad på landsbygden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Mariestad och Töreboda kommuner genomför en gemensam satsning på fiberutbyggnad på
landsbygden under perioden 2013 – 2015, delvis med stöd från Västra Götalandsregionen
(VGR). Utbyggnaden sker genom att bygga ut ett stamnät i kommunerna som sammankopplas med kommunernas stadsnät i Mariestad och Töreboda.
Stamnätet sträcker sig genom ovanstående kommuner med hög kapacitet och driftsäkerhet.
Utmed de sträckor där fiberkablar förläggs etableras efter hand så kallade fiberanslutningspunkter där fiberföreningar och företag kommer att ges möjlighet att ansluta mot stadsnätet. Valet av sträckor har förhandlats med VGR. Satsningen omfattar för närvarande ca 15
miljoner kronor i de två kommunerna, varav kommunerna själva bidrar med ca 8 miljoner
kronor.
Den kommunala fibernätsutbyggnaden har upphandlats enligt gällande regelverk. Mariestad
och Töreboda kommuner har tecknat avtal med VänerEnergi AB som fått uppdraget att
bygga ut stamnätet.
En intern utredning från våren 2014 visar på behov av förtätning av den uppbyggda fibernätstrukturen (förslag till en etapp 2), för att även kunna erbjuda anslutningsmöjligheter för
föreningar där bredbandskapaciteten är ytterst begränsad. Förslaget grundades till del på
den IT-infrastrukturplan som togs fram inför den gemensamma ansökan som gällde Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Ett nära samarbete med olika fiberföreningar
bör eftersträvas på främst kommunens landsbygd och med användande av möjliga samförläggningar med t.ex. el med syfte att så långt möjligt tillgodose invånarnas tillgång till fiberanslutning beaktande det nationella målet 2020.
Det nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020 förväntas kunna hantera stöd till bredbandsutbyggnad för främst föreningar fullt ut från sommaren 2015. De föreslagna nya stödreglerna
öppnar för stödmöjligheter även för t.ex. kommuner, organisationer och företag. Det å sin
sida gör att även t.ex. VänerEnergi AB kan agera på motsvarande sätt som en förening utanför tätorter.
Näringslivschef Mats Widhage föreslår att:
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att under åren 2015 och 2016 slutföra stamnätsutbyggnaden (etapp 1) enligt upphandlat avtal med VänerEnergi AB. Utbyggnaden
ska ske i samverkan med berörda fiberföreningar och motsvarande organisationer.

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till VänerEnergi AB från år 2015, utifrån
stödreglerna i det nya Landsbygdsprogrammet eller på helt marknadsmässiga villkor, att
hantera en fortsatt utbyggnad och förtätning av fibernätstrukturen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 574 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2014-11-26, Fiberutbyggnad på landsbygden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 575

KS 2014/426

Samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Skaraborg och
Mariestads kommun för år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat samarbetsavtal med NyföretagarCentrum för år 2015.
Kostnaden om 147 tkr finansieras med medel avsatta för 2015 års näringslivssatsningar,
verksamhet 13813.
Bakgrund

NyföretagarCentrum Skaraborg är en ideell förening som idag bedriver verksamhet i elva
kommuner i Skaraborg. Rådgivning till personer som vill starta företag och stimulera till att
fler vågar starta företag är några av föreningens uppdrag. Sedan den 1 januari 2008 finns
Mariestads kommun med i samarbetet, kommunens insats har varit att finansiera verksamheten med 147 tkr/år. Sponsring från näringslivet i Mariestad uppgår under perioden till
ungefär motsvarande summa. För att kunna fortsätta utveckla nyföretagandet i Skaraborg
önskar föreningen fortsatt finansiering från de medverkande kommunerna och näringslivet i
Skaraborg för år 2015.
Insatsen stödjer Mariestads kommuns strategi att skapa fler små och medelstora företag
inom fler branscher för att därigenom minska sin sårbarhet vid konjunktursvängningar i
omvärlden.
Kenneth Kronqvist från NyföretagarCentrum Skaraborg informerar arbetsutskottet om föreningens verksamhet och genomförda aktiviteter i Mariestad under 2014.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2014-11-26, Samarbetsavtal mellan
NyföretagarCentrum Skaraborg och Mariestads kommun för år 2015
Förslag till samarbetsavtal gällande sponsring av NyföretagarCentrum Skaraborg för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31.
Information om verksamheten inom NyföretagarCentrum i Skaraborg och i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 576

KS 2014/463

Diskussion: Budgetprocessen för åren 2016-2018
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska 2014-12-17 besluta om tidplan för arbetet med budget
2016-2018. Inför beslutet är det viktigt att diskutera budgetprocessens innehåll och omfattning.
Kommunens styrprinciper och kommunfullmäktige fastslår bland annat följande om budgetarbete och budgetprocessen:
Budgeten är det styrdokument som lägger fast resursfördelningen mellan nämnderna samt omfattning och
kvalité i verksamheterna. All verksamhetsplanering ska utgå från budgeten. Det innebär att andra styrdokument ska anpassas till budgeten. Kommunens budget fastställs i juni månad för nästkommande år.
Omvärldsanalys i januari
Omvärldens påverkan på Mariestads kommun i form av lagstiftning, förändring av verksamhetsansvar mellan stat-region-kommun m.m. är oerhört viktig att bevaka, särskilt ur
ett planeringsperspektiv. Endast begränsade omvärldsstudier har genomförts i kommunen och inte sällan har förvaltningarna gjort egna antaganden om framtiden, som inte
samordnats för hela kommunen. Enligt den nya budgetprocessen skall en strategisk omvärldsanalys för hela kommunen färdigställas under januari av kommunchefens ledningsgrupp. En grundförutsättning för långsiktig planering är att fastställa gemensamma planeringsförutsättningar för hela kommunen och dess verksamheter. Planeringshorisonten i
omvärldsanalysen bör omfatta minst 3-5 år. Kommunens befolkningsutveckling och förändrad befolkningsstruktur bör vara utgångspunkt vid fördelning av budgetmedel.
Fastställande av budgetförutsättningar i februari
På kommunstyrelsens arbetsutskott (budgetberedning) i februari fastställs:
-

Övergripande mål utifrån politiska prioriteringar

-

Gemensamma planeringsförutsättningar (med utgångspunkt från omvärldsanalys)

-

Det ekonomiska utrymmet, utifrån finansiella mål och god ekonomisk hushållning,
för såväl driftbudget som investeringsbudget

-

Allmänna budgetanvisningar och tidplan

Budgetupptakt i februari
l mitten av februari genomförs budgetupptakt med nämndspresidier och förvaltningsledningar för att gå igenom de budgetförutsättningar som antagits av kommunstyrelsen. Förvaltningarna genomför budgetberäkningar utifrån senaste bokslut, innevarande års budget
och plan samt erhållna budgetanvisningar. Framtaget budgetmaterial nämndsbehandlas.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 576 (forts.)
______________________________________________________

Analysdagar mars/april
Under analysdagarna analyseras det gångna året utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi
och kvalitet. Respektive nämndspresidier lämnar över sitt material till budgetberedningen.
Materialet skall innehålla konsekvensbeskrivning och avstämning i förhållande till plan.
Budgetberedning i april
Ekonomiavdelningen sammanställer nämndernas budgetmaterial. I mitten av april behandlar budgetberedningen nämndernas budgetäskanden. Den 15:e april lägger som regel
Regeringen fram vårbudgeten och den politiska majoriteten formulerar sedan sitt budgetförslag som sammanställs av ekonomiavdelningen.
Kommunstyrelse i maj
Majoritetens budgetförslag skickas ut inför kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetförslaget från arbetsutskottet MBL-förhandlas.
Kommunfullmäktige i juni
l juni tar kommunfullmäktige beslut kring budget, flerårsplan och skattesats. Nämndernas
ramar beslutas utifrån övergripande sammanställningar kring verksamhetsmått, verksamhetsförändringar och uppdrag. Sammanfattande konsekvensbeskrivningar som lämnats in
av nämnderna i samband med analysdagarna biläggs beslutsunderlaget. Valår måste budgeten antas av eventuell nyvald majoritet i november.
Fastställande av förvaltningarnas internbudgetar
Efter fastställande av respektive nämnds ram i kommunfullmäktige skall förvaltningarna
fördela sin budgetram. Den övergripande ramen skall brytas ned i detalj. Respektive
nämnd fastställer förvaltningsbudgeten. Internbudgeten skall lämnas in till ekonomiavdelningen senast den 1 november före budgetåret.
Det är viktigt att kommunstyrelsens arbetsutskott och berörda tjänstemän diskuterar och
analyserar budgetprocessen inför kommande budgetarbete. En samsyn och gemensamma
förutsättningar är en grund för ett väl genomfört budgetarbete.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonom Jonas Eriksson 2014-12-01, Diskussion: Budgetprocessen
för åren 2016-2018.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 577

KS 2014/35

Information: Lägesrapport resursbudget (korttidsfrånvaro)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Personalchef Stefan Wallenå informerar om utgångsläge och initial planering av innehåll
och processer för lång och kortsiktigt arbete med utveckling av arbetsmiljö, hälsa samt
minskning av korttidsfrånvaro. Även utveckling av chefs- och ledarskap, medarbetarskap
samt arbetstidsfrågor berörs.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 578

Näringsliv- och utvecklingsfrågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Näringlivsgala

Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson lämnar en lägesrapport kring det pågående arbetet
med Näringslivsgalan i Mariestad och informerar bland annat om syfte och genomförande
samt kostnadsbudget och finansiering.
______________________________________________________

Projekt Fiskeområde Vänern

Näringslivsenheten informerar om att ansökan avseende projekt Fiskeområde Vänern nu är
inlämnad till Jordbruksverket.
______________________________________________________

Bana för manöverprov MC

Trafikverkets förarprovskontor i Mariestad har vänt sig Mariestads kommun med en undran
om kommunen har möjlighet att finansiera en upprustning av befintlig bana för manöverprov för MC. Näringlivsenheten har varit i kontakt med Trafikverket och diskuterat framtida förutsättningar kring banan. Ärendet tas upp för beslut i januari 2015.
______________________________________________________

Ostindiefararen Götheborg

Ostindiefararen Götehborg kommer eventuellt angöra Vänern under sommaren 2015. Ramona Nilsson undersöker möjligheterna/förutsättningarna för att få fartyget att besöka Mariestad i samband med den ”Maritima dagen” den 30 maj.
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage
Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 579

Uppdrag till kommunchef
__________________________________________________________________________________________________________________________

Skrivelser till Västra Götalandsregionen

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att tillskriva styrelsen för Skaraborgs sjukhus
med en injbudan till ett möte med arbetsutskottet för att diskutera framtiden för verksamheterna vid Mariestads sjukhus.
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att tillskriva regionutvecklingsnämnden och
bjuda in dem till ett möte med arbetsutskottet för att diskutera en elektrifiering av Kinnekullebanan. Kommunchefen ska upprätta relevanta underlag för diskussionen (bland annat
inventering av godsdelen).
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att tillskriva servicenämnden angående fortsatt administrativ verksamhet i Mariestad.
______________________________________________________

Fastighetsförvärv

Kommunstyrelens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att redovisa möjligheterna att
förvärva fastigheterna Krontorp 1:16 och 1:17. Ärendet tas upp på arbetsutskottets sammanträde den 17 december 2014.
______________________________________________________

Inrapportering av lönebesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger administrativa enheten i uppdrag att informera samtliga ledamöter i kommunens nämnder att de ska inlämna uppgift om aktuell årsinkomst till
lönekontoret inför 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Utdragsbestyrkande

Sida 28
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Sammanträdesdatum
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Sida 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 580

Information på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Vänershofshallen

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om pågående diskussioner angående en rivning
alternativt byggnadsminnesförklaring av Vänershofshallen. Kommunchefen återkommer i
ärendet.
______________________________________________________

Skärpt internkontroll inom lönenämnden

Ordförande Johan Abrahamsson (M) informerar om att lönenämnden har skärpt internkontrollen mot bakgrund av revisorernas granskning av verksamheten.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-10

Sida 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 581

Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Rune Skogsberg (C) rapporterar från Vänermöte i Kristinehamn. Nästa möte hålls den 23
januari 2015. Skogsberg återkommer med ytterligare information efter detta sammanträde.
Marianne Kjellquist (S) rapporterar från möte med Inlandsvägen Syd den 2 december i
Skövde. Mötet handlade till största delen om väg 26 som går mellan Mora och Halmstad.
Johan Abrahamsson (M) och Marianne Kjellquist (S) rapporterar från möte med den politiska referensgruppen för skolområde väster som sammanträde den 1 december.
Johan Abrahamsson (M) och Marianne Kjellquist (S) rapporterar från möte den 3 december
angående lokaler för en framtida kulturskola.
Johan Abrahamsson (M) och Marianne Kjellquist (S) rapporterar från möte med
VänerEnergi den 4 december avseende fiberutbyggnad på landsbygden. Den 17 december
kommer det att hållas ett större möte kring detta med berörda fiberföreningar.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Anslagsdatum

2014-12-15
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Kommunledningskontoret

Underskrift
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Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

