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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 537

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Kommunfullmäktige i Töreboda kommun. Beslut att anta föreliggande förslag till samarbetsavtal mellan Mariestads och Töreboda kommuner om gemensam organisation för
den obligatoriska överförmyndarverksamheten med den ändringen att orden ”i Stadshuset” i 4 § i förslaget till samarbetsavtal, tredje punkten i uppräkningen av de uppgifter
i Töreboda kommun ska utföra, stryks.
2. Skrivelse från deltagare på allmän kurs på folkhögskolan i Mariestad. Brev till berörda
kommuner från deltagare på Allmän kurs i Mariestad.
3. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Beslut att bevilja Mariestads kommun förlängd tid
för yttrande över förslag till beslut om bildande av naturreservatet Minnesfjället med
tillhörande skötselplan.
(KS 2014/92)
4. Essunga kommun, kommunstyrelsen. Beslut att tillsammans med bl.a. Lidköping, Götene, Gullspång och Mariestads kommuner utarbeta ett fullständigt underlag för att
bilda ett kommunalförbund för hela avfallshanteringen.
5. Skrivelse från Arne Appelqvist. Förslag att ta fram en ”nationalsång” för Vänern.
6. Tekniska nämnden. Beslut att upphäva tidigare beslut om nedsläckning av gatubelysning utanför de centrala delarna av Mariestad.
7. Sveriges Kommuner och Landsting. Skrift, Regionens röst, Politiskt ledarskap för regional utveckling.
8. Sveriges Kommuner och Landsting. Skrift, Ren fakta om kommuner, landsting och
regioner.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 538

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Bräcke kommun. Inbjudan till konferensen ”Kampen om varumärket, Vem skapar bilden av landsbygden?” den 4-5 december 2014 i Bräcke.
2. Örebro kommun, Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige. Inbjudan till seminariet Integrerad
stadsutveckling den 15-16 april 2015 i Örebro.
3. Vara Kommun. Inbjudan till Regionalt brottsförebyggande nätverk den 11 december
2014 i Vara.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26

Sida 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 539

Bolagsdag med VänerEnergi AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen.
Bakgrund

Bildande av biotopskyddsområde Tidans mynning och kvillar (Kristofer Svensson)
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson lämnar en nulägesbeskrivning och
informerar om förutsättningarna för att etablera ett biotopskyddsområde vid Tidans mynning. Kommunen och bolaget har erbjudits möjlighet att yttra sig över länsstyrelsens förslag
till biotopsskyddsområde.
VD för VänerEnergi Rolf Åkesson informerade om hur ett eventuellt biotopsskyddsområde
skulle påverka bolagets verksamhet i Kvarnen.
LED-belysning i Mariestad – framtida möjligheter
Rolf Åkesson informerade om förutsättningarna för att övergå till LED-belysning i gatubelysningen. Informationen innefattade bl.a. fördelar, energiförbrukning och kostnader för
utbyte av armaturer.
Kommunväxeln hos VänerEnergi.
VänerEnergi övertog 2014-11-01 växelfunktionen från Mariestads kommun. Avdelningschef Fredrik Beckman redovisade en jämförelse av växelfunktionen mellan kommunen och
VänerEnergi för de tre veckor som bolaget har haft ansvar för verksamheten.
Beckman informerade även om att nuvarande telefoniavtal löper ut 2015-12-31.
Utbyggnad av laddningsstationer för bilar?
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson informerar om förutsättningarna för
att etablera fler laddningsstationer för bilar vid strategiska platser i centralorten. Detta utvecklingsarbete ska ske i samverkan mellan kommunen och VänerEnergi.
Avstämning KKAB
Rolf Åkesson informerade om pågående arbete med att anlägga en ny förbränningspanna
vid KKAB. Provdrift av den nya pannan pågår och den ekonomiska kalkylen håller.
Infrastruktur i nyproducerade områden, fjärrvärme i Sjölyckan
Diskussion fördes om förutsättningarna för att erbjuda fjärrvärme i det nya bostadsområdet
Sjölyckan.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 539 (forts.)
______________________________________________________

Fiberutbyggnad på landsbygden
Diskussion fördes om bolagets uppdrag och roll i fiberutbyggnaden på landsbygden. VänerEnergi ska, så snart som möjligt, återkoppla frågan om möjligheten för privatpersoner och företag att koppla upp sig direkt mot stamnätet. Detta förfarande kan i vissa fall ställa till problem
för fiberföreningarna.
Underlag för beslut

Muntlig information/diskussion på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
VD VänerEnergi AB Rolf Åkesson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 540

KS 2014/201

Uppföljning av nämndernas mål efter prognos 4 år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunens nämnder ska årligen ställa frågan ”Hur kan vi i vår nämnd bidra till förverkligandet av visionen?” Utifrån denna frågeställning formulerar nämnden sedan fem mål som
har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så
det säkerställer att det finns resurser att genomföra det som planerats.
Målen följs upp därefter upp i samband med uppföljningen av budgeten; det vill säga i sambandmed prognosarbetet samt i delårsrapport och årsbokslut. Kvalitetschefen har sammanställt en uppföljning av nämndernas mål efter prognos 4 år 2014.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2014-11-04, Prognos 4 nämndernas mål
2014.
Uppföljning av nämndernas mål efter prognos 4 år 2014
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kvalitetschef Maria Torp)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 541

KS 2014/430

Revidering av renhållningsordning för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Under 2014 har miljö- och byggnadsförvaltningen tillsammans med Avfallsavdelningen reviderat avfallsföreskrifter och avfallsplan för Mariestads och Gullspångs kommuner.
En kommunal renhållningsordning ska revideras var 5: e år enligt avfallsförordningen. Den
nuvarande renhållningsordningen antogs år 2010. Renhållningsordningen består av kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Avfallsavdelningen har huvudansvaret för
avfallsplanen, medan Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar för föreskrifterna. I samband med revideringen av avfallsplanen revideras även avfallsföreskrifterna.
Renhållningsordningen har varit ute på remiss till berörda parter så som myndigheter och
föreningar samt annonserats till allmänheten och varit utställd på biblioteken, den har även
behandlats internt av kommunernas sektorer och utskott.
Avfallsnämnden beslutade 2014-11-11 att föreslå komunfullmäktige att godkänna den reviderade avfallsplanen som tillsammans med de av miljö- och byggnadsnämnden reviderade
avfallsföreskrifterna utgör kommunernas renhållningsordning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2014-11-06 att skicka de reviderade avfallsföreskrifterna till kommunfullmäktige i Gullspångs och Mariestads kommun för antagande, tillsammans
med Avfallsplanen som upprättats av Avfallsnämnden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för verksamhet teknik Åke Lindström samt avfallschef Annika Kjellkvist 2014-11-04, Antagande av reviderad avfallsplan.
Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2014-11-11 § 50, Antagande av reviderad avfallsplan.
Förslag till Renhållningsordning, Avfallsplan med Avfallsföreskrifter, Mariestad och Gullspångs kommuner.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-06 § 132, revidering av avfallsföreskrifter för Mariestads och Gullspångs kommuner.
Förslag till Renhållningsordning, Avfallsplan med Avfallsförskrifter, Mariestads och Gullspångs kommuner.
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Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Avfallsnämnden)
(Gullspångs kommun)
(Miljö- och byggnadsnämnden)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 542

KS 2014/419

Taxa för tömning av enskilda avlopp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Komunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna taxan för tömning av enskilda avlopp i Mariestads kommun.
Bakgrund

Avfallsavdelningen har för Mariestad och Gullspångs kommuners räkning upphandlat tjänsten tömning av enskilda avlopp. Resultatet är sänkta kostnader för tömning av enskilda avlopp generellt. Avgift för budad hämtning inom 24 timmar på ordinarie arbetstid och på
jourtid blir mer i överensstämmelse. Det innebär en höjning för budad slamtömning inom
24 timmar på ordinarie arbetstid och sänkning på jourtid. Förut var skillnaderna omotiverade. Detta är tjänster som sällan nyttjas.
Taxekollektivet i Mariestads kommun får intäkter om ca 175 tkr till administration och fakturering samt kostnader för att hålla slambilen med datasystem för tömningsregistrering.
Reningsverken fakturerar behandlingskostnader för mottagen mängd slam.
Avfallsnämnden beslutade 2014-11-11 att föreslå komunfullmäktige att godkänna den föreslagna taxan för tömning av enskilda avlopp i Mariestad respektive Gullspångs kommun.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2014-11-11 § 51, Taxa för tömning av enskilda avlopp.
Skrivelse upprättad av chefen för verksamhet teknik Åke Lindström samt avfallschef Annika Kjellkvist 2014-11-04, Taxa för tömning av enskilda avlopp, inklusive taxetabell och
räkneexempel.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Avfallsnämnden)
(Gullspångs kommun)
(Chefen för verksamhet teknik Åke Lindström)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 543

KS 2014/188

Gemensam inkassoverksamhet med Mariehus AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag till
gemensam fakturering och inkassoverksamhet med de kommunala bolagen.
Marianne Kjellquist (S) samt Ida Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-04-23 kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten till gemensam inkassoverksamhet med Mariehus AB. Uppdraget återredovisades på
arbetsutskottets sammanträde 2014-06-25. Ärendet återremitterades återigen med uppdraget
att vidare utreda och skapa förutsättningar för en gemensam samfakturering och inkassoverksamhet med de kommunala bolagen. Uppdraget har överlämnats till redovisningschefen
för beredning.
I tidigare svar har möjligheten till gemensam inkassoverksamhet redovisats och i återremissen finns även VänerEnergi med som bolag.
Enligt redovisningschefen finns det idag ingen möjlighet till samfakturering med de kommunala bolagen. De främsta anledningarna är:
-

Olika juridiska personer. Skilda juridiska personer kan inte skicka gemensamma fakturor.

-

Olika ekonomi/affärssystem med enskilda avtal hos respektive leverantör.

-

Kunskapen inom respektive verksamhetsområde är stor och risken är stor att den kunskapen försvinner om det sköts på annat sätt än idag.

-

Inkassoverksamheten och även mycket övrigt inom ekonomiadministrationen är inbyggda och integrerade delar i respektive system.

-

Inkassoverksamhet är endast en del i hela kravhanteringen.’

Inkassoverksamhet är en del i kravhanteringen och mycket arbete i verksamheterna föregår
det, påminnelser är första delen men även kontroll inför inkasso, exempelvis inom barnomsorgen görs. Att samordna hela kravhanteringen med gemensam inkassoverksamhet är inte
heller möjligt enligt punkterna ovan.
Vid avtalsslut för respektive system kan man titta på frågan igen och då se möjligheterna till
gemensamt affärssystem. Det skulle innebära en betydligt större kostnad för koncernen om
byte av system måste göras för kommunen och/eller bolagen. Motsvarande vinst i effektivare hantering bedöms inte kunna ske.
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Ksau § 543 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är att inkassoverksamhet och fakturering även fortsatt ska bedrivas separat i kommunen och dess bolag.
Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att upprätta
ett förslag till gemensam fakturering och inkassoverksamhet med de kommunala bolagen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget förslag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2014-11-12, Återremiss om gemensam inkassoverksamhet med Mariehus AB. Ksau § 350/14
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2014-06-05.
E-post från VD för VänerEnergi AB Rolf Åkesson 2014-09-26, Angående inkassoverksamhet.
Skrivelse från VD för Mariehus AB Jonas Hedberg samt ekonom Eva Sandberg 2014-1007, Gemensam inkassoverksamhet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
VD för VänerEnergi AB Rolf Åkesson
VD för Mariehus AB Jonas Hedberg
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 544

KS 2014/79

Utbyggnad av ny väg vid Laxhall i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delfinansiera utbyggnad av väg vid Laxhall
med 560 tkr.
Finansieringen sker via avsatta medel om 1 980 tkr för utförande av väg och parkering i
Laxhall (investeringsprojekt 2029).
Parkeringen är inte med i denna utbyggnadsetapp.
Bakgrund

I detaljplanen för Backebolet 1:29 finns parkeringsplats för personbilar, husvagnar och trailers samt lokalgata för framtida uthyrningsstugor och hotell, sjösättningsramp samt restaurang. Allt eftersom byggrätter tas i anspråk ökar betydelsen av denna infrastruktur och är
nödvändig för att planen i sin helhet ska kunna genomföras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-02-19 att tilldela 1 980 tkr till väg och parkering i Laxhall samt ge gatuavdelningen 108 tkr/år för kapitalkostnader under förutsättning
att gatukostnadsersättningsavtal tecknades med fastigheterna i det aktuella området.
Efter diskussioner med fastighetsägarna kan stiftet åta sig att utföra byggnationen av vägen
mot en kommunal finansiering om totalt 560 tkr. Vid eventuellt fördyrande anläggningskostnader tillkommer inga ytterligare kostander för kommunen, parkeringen är ej med i denna
kostnad. Utförd projektering pekade mot byggkostnad och oförutsett om 1 060 tkr exklusive
kostnader för parkering om 700 tkr och projekteringskostnader om 200 tkr. Stiftet kommer i
detta arbete att svara för arbetsledning, projektledning och förberedande markarbeten.
Inom området är byggnation utförd närmast hamnen. Den bakre raden planeras att komma
upp till våren. Det finns även konkreta intressen för områden utanför planområdet där intressenter vill titta på ytterligare bebyggelse som är beroende av denna infrastruktur.
Tider och ekonomi
Byggstart november 2014 med färdigställande i april 2015.
Kommunal finansiering om 560 tkr.
Gatuavdelningen ändrad tilldelning av extra anslag om 30 tkr/år för kapitalkostnaden på
vägen. I tidigare beslut finns ett extra anslag om 108 tkr/år för väg och parkering.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén, Utbyggnad av ny väg vid Laxhall i Mariestads kommun.
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Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. Laxhall, Mariestads kommun, Dp 487.
Plankarta med planbestämmelser, Detaljplan för Backebolet 1:29 m.fl. Laxhall, Mariestads
kommun, Dp 487.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Ekonom Elisabeth Westberg
Projektledare Johan Bengtsson
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Ksau § 545

KS 2014/412

Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen att beslutar att för sin del godkänna upprättat samarbetsavtal avseende
energi- och klimatrådgivning mellan Gullspångs, Mariestads och Töreboda kommuner.
Bakgrund

Gullspångs, Mariestads och Töreboda kommuner har tidigare kommit överens om att bedriva gemensam energi- och klimatrådgivning. Nuvarande avtal löper ut 2014-12-31 och behöver förnyas. Avtalsperioderna följer Energimyndighetens finansiering av verksamheten.
Det ansökta beloppet för energi- och klimatrådgivning under år 2015 uppgår till 280 000 kr.
Det noteras att bidrag till energistrategiskt arbete upphör 2014-12-31. Det samlade statliga
bidraget till energiarbete i kommunerna blir därmed halverat efter årsskiftet.
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta att för sin del godkänna upprättat
samarbetsavtal mellan Gullspångs, Mariestads och Töreboda kommuner.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt energioch klimatrådgivare Peter van der Tol, Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning
2015.
Förslag till Samarbetsavtal för energi- och klimatrådgivning mellan Gullspångs, Mariestads
och Töreboda kommuner.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol)

.
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Ksau § 546

KS 2014/431

Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete 2014/2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslag till åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete inom ramen
för samverkansantalet mellan kommunen och polisen 2014/2015.
Bakgrund

Åtgärdsplanen för brottsförebyggande arbete är en sammanställning av de åtgärder som
kommit fram vid arbetsgruppernas möten under hösten, dessa enligt fokusområdena i samarbetsavtalet (våld i nära relation, unga kriminella och unga i riskzon, yrkes- och livsstilskriminella samt trafikbrott och trafik som störande element).
Åtgärdsplanen ska ligga till grund för verksamheterna i deras brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsarbete.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnarna Johan Walfridsson och Per Ahlström samt
folkhälsoplanerarna Gunilla Carlsson och Pia Gustavsson 2014-11-07, Protokoll från
Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådet samt åtgärdsplan.
Förslag till Åtgärdsplan brottsförebyggande arbete höst 2014/vår 2015.
Handlingsplan 2014-2015 Mariestad och Töreboda kommuner samt Polismyndigheten i
Västra Götaland län.
Samverkansavtal 2014-2015 Mariestad och Töreboda kommuner samt Polismyndigheten i
Västra Götalands län.
Protokoll från Brottsförebyggande och trafiksäkerhetsrådets politikergrupp 2014-11-07.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Säkerhetssamordnarna Johan Walfridsson och Per Ahlström)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 547

KS 2014/285

Medborgarförslag om att placera ett konstverk föreställande en oxe
i Krontorpsrondellen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutet sker med hänvisning till att Krontorpsrondellen idag bedöms som färdiggestaltad.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att arbetsutskottets uppdrag till kommunchefen om att ta fram ett beslutsunderlag avseende utsmyckning av norra infarten härmed är
utfört (§ 90/2014).
Bakgrund

Gunilla Cedmar, Gärdesgatan 4, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska placera en oxe, lik den som står utanför Vadsbo museum, i Krontorpsrondellen.
Förslaget har överlämnats till sektor samhällsbyggnad för beredning.
Krontorpsrondellen har under de senaste åren varit föremål för olika typer av gestaltningsoch utsmyckningsdiskussioner. Olika innehåll och skötselnivåer har diskuterats och prövats.
Under år 2013 omgestaltades rondellen med nya gräsytor istället för de ängsytor som tidigare anlagts. I samma skede utreddes möjligheten att komplettera rondellens gestaltning
med ytterligare konstverk med marin anknytning. Parallellt har en lokal förening visat intresse för att fortsätta gestaltningen av rondellen. Inget av dessa förslag har genomförts.
Utanför Vadsbo museum vid Marieholmsbron står idag en fin och omtyckt oxe. Platsen är
väl vald med hänsyn till stadens historia och den inspiration som sägs vara grunden till stadens vapen.
Myten berättar att hertig Karl, då han övervägde vad han skulle ge magistraten till svar på framställningen
om ett eget stadsvapen, såg en röd oxe stiga upp ur Tidan. Så kom oxen i ån att få stå som symbol för den
rika bygden« det goda jordbruket, och den handelsmässigt viktiga vattenvägen. Oxen omvandlades så småningom till en tjur såsom en mer kraftfull symbol.
Förslaget om att ställa en eller flera oxar i en av stadens rondeller förstärker och förklarar
inte nödvändigtvis stadens varumärke och historia i önskad riktning. Chefen för sektor
samhällsbyggnad föreslår att Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunens
allmänekonomiska läge samt att Krontorpsrondellen idag bedöms som färdiggestaltad.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Gunilla Cedmar att kommunen ska placera en oxe, lik den som står
utanför Vadsbo museum, i Krontorpsrondellen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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______________________________________________________

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-11-11,
Medborgarförslag om att placera ett konstverk föreställande en oxe i Krontorpsrondellen.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Gunilla Cedmar)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 548

KS 2014/431

Drift- och skötselavtal för Vänershofs IP, Norra vägens fotbollsplan
samt Lillängens motionsspår
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till drift- och skötselavtal Med Mariestads
Bollklubb avseende Vänershofs IP, Norra vägens fotbollsplan samt Lillängens motionsspår.
Avtalsersättningen finansieras ur fritidskontorets budget för drift- och skötselavtal.
Bakgrund

Det gamla avtalet med Mariestads Bollklubb (MBK) löper ut vid årsskiftet och då föreningen har anmält intresse för fortsatt ansvar för drift och skötsel av anläggningen har gemensamma avtalsförhandlingar resulterat i upprättat förslag.
Det upprättade förslaget innebär att kommunen får ett drift- och skötselavtal med MBK
som innebär ett förtydligande av ansvarsfördelningen mellan kommunen och MBK avseende skötsel och drift av fotbollsläggningen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-11-14, Drift och skötselavtal för
Vänershofs IP, Norra vägens fotbollsplan och Lillängens motionsspår.
Förslag till Drift och skötselavtal för Vänershofs IP, Norra vägens fotbollsplan och Lillängens motionsspår.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 549

KS 2014/74

Ekonomisk redovisning av projekt Maria Nova
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-03-12 kommunchefen i uppdrag att sammanställa en ekonomisk redovisning av projekt Maria Nova.
Chefen för sektor stöd och omsorg samt fastighetschefen har upprättat en ekonomisk redovisning av projekt Maria Nova.
Underlag för beslut

Sammanställning av kostnader för Mariaskolan projekt 2466 0ch 2467.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Fastighetschef Bo Theorén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 550

KS 2014/434

Ny överenskommelse avseende asylsökande ensamkommande barn
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att komplettera beslutsunderlaget.
Bakgrund

Antalet asylsökande ensamkommande barn till Sverige ökade kraftigt under sommaren.
Detta ställer höga krav på landets kommuner och nytecknade överenskommelser om mottagende är för många redan inaktuella.
För kommunerna i Västra Götalands län innebär det att fördelningstalen för år 2015 skrivs
upp för samtliga kommuner i länet. Länsstyrelsen har gått ut med brev till samtliga kommuner med denna information och en rekommendation att se över de kommunspecifika fördelningstalen.
Mariestads kommun tecknade ny överenskommelse med mottagande från 2014-07-01 som
innebär fem asylplatser och 15 så kallade PUT-platser (antalet platser för personer med
permanent uppehållstillstånd). Under år 2014 är kommunens tilldelningstal sju platser. Migrationsverkets uträknade fördelningstal för kommunen avseende år 2015 är 13 platser, vilket beräknas omsättas 1,7 gånger under år 2015. Om antalet barn som söker asyl i Sverige
blir högre än prognosen visar kan det bli aktuellt med ytterligare fler anvisade barn. Detta
ställer höga krav på kommunen när det gäller mottagandet, handläggning, integration,
undervisning, bostäder, tillgång till god man, särskilt förordnad vårdnadshavare m.m.
Under år 2014 har kommunen tagit emot 20 ensamkommande barn. För att lösa boendet
finns flera av dem utplacerade i familjehem och hem för vård eller boende (HVB) i andra
kommuner då det inte funnits lösningar inom egna kommunen. Ett arbete pågår med att
planera för en utökning av antal platser vid kommunens Ungbo. För att detta ska gå att genomföra krävs erforderliga politiska beslut samt ombyggnation av lämplig fastighet.
För att vara förberedda på ett ökat mottagande krävs att kommunen upprättar en ny överenskommelse med migrationsverket om mottagande, upp till fördelningstalet samt ett nytt
avtal med Gryning vård AB om fler platser vid boende i Mariestad. Vidare krävs en utredning om hur lärarbehovet och lokaler ska kunna anpassas för att klara undervisningssituationen samt en utökning av handläggare under år 2015.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson samt chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2014-11-14, Information ang. ensamkommande barn.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26
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Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2014-11-07, Lägesrapport ensamkommande barn.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 551

KS 2014/407

Ansökan om verksamhetsbidrag från föreningen Kriminellas
Revansch i Samhället
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att stödja etableringen av föreningen Kriminellas revansch i
samhället (KRIS) genom att, inom ramen för arbetsmarknadsenheten, anställa en projektledare på heltid under år 2015.
2. Kommunstyrelsen beslutar att bidra till verksamhetens inom KRIS med 185 tkr för år
2015.
Finansieringen sker via kommunstyrelsens medel till förfogande år 2015.
3. Kommunstyrelsen beslutar att upplåta lokal på Rådhusgatan 2, tidigare lokaler för Beroendecentrum, till föreningen KRIS under år 2015.
Bakgrund

Kamratföreningen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) är en nationell förening där
medlemmarna främst utgörs av före detta kriminella och missbrukare. Syftet med verksamheten är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet
och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk. Det finns
i vissa föreningar, Unga KRIS, som arbetar uppsökande med ungdomar som befinner sig i
farozon för utanförskap.
Under år 2014 har föreningen KRIS börjat etablera sig i Mariestads kommun genom att bilda
en ideell lokalförening. Initiativtagare och ordförande i föreningen är Peter Lundh.
KRIS – Mariestad vill skapa en mötesplats för människor som vill bryta sitt gamla liv med
missbruk och/eller kriminalitet och kommer att starta upp ett kontaktmannaskap för de
som återvänder till Mariestad från behandlingshem eller kriminalvårdsanstalter eller som ett
komplement till kommunens övriga stödinsatser. Föreningen planerar även att starta upp
Unga KRIS för att bidra till att unga inte slås ut i missbruk och eller/kriminalitet.
I dialog med föreningen har även ordföranden som förslag att förlägga viss tid av den uppsökande verksamheten till väntsalen i resecentrum för att motivera de personerna där att
ändra sin livsföring eller åtminstone inte störa andra resenärer.
Föreningen söker ekonomiskt stöd hos kommunen för att kunna starta sin verksamhet.
Stödet behövs för en anställd projektledare samt budget för verksamheten.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson samt chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2014-10-28, Ansökan om verksamhetsbidrag
från föreningen Kriminellas Revansch i Samhället.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26
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Skrivelse upprättad av chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson 2014-1028, Ansökan om ekonomisk starthjälp - Kriminellas Revansch i Samhället.
Ansökan om ekonomisk starthjälp från KRIS-Mariestad.
Information om verksamheten inom KRIS: KRIS – Mariestad, KRIS nationellt, verksamhetsplan för KRIS i Mariestad, information om styrelsens sammansättning, bevis om organisationsnummer, Stadgar.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för individ- och familjeomsorgen Anette Karlsson)
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26

Sida 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 552

KS 2014/433

Tidplan för prognoser och redovisning av åtgärder 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för prognoser 2015.
2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att snarast, dock senast i mars år 2015,
upprätta en åtgärdsplan med besparingsförslag som kan realiseras vid den händelse
nämnden uppvisar underskott i någon av de fyra prognoserna.
Bakgrund

Inom ramen för uppsyningsplikten över kommunens totala ekonomi vill kommunstyrelsen
att fyra stycken prognoser ska redovisas under året. Om någon nämnd visar på ett underskott ska en åtgärdsplan upprättas. Prognoserna och eventuella åtgärder redovisas efter månaderna mars, maj, augusti och oktober.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson 2014-11-14, Tidplan för
prognoser och redovisning av åtgärder 2015.
Tidplan för uppföljning av budget 2015, Årsprognoser och åtgärdsplaner.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för ekonomienheten Jonas Eriksson)
(Samtliga nämnder)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 553

KS 2014/381

Yttrande över Fördjupning av översiktsplanen för Centrala Skövde samrådshandling
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun och Skövde kommun har under längre tid diskuterat möjligheterna att
fördjupa samarbetet inom olika utvecklingsstrategiska områden. I första hand ser vi möjligheten att tillsammans presentera och utöka vårt gemensamma utbud av mycket goda boendemiljöer. Mariestads kommun har för avsikt att ta initiativ till denna dialog under våren 2015
Ur mellankommunal synpunkt vill Mariestads kommun framföra följande synpunkter och
reflektioner:
1. Skaraborgs samlade utveckling bygger på hur väl samverkan lyckas på olika nivåer i vår
gemensamma geografi. Mariestads kommun är tätt kopplad till Skövde då det exempelvis gäller områden som utbud av arbete, handel och offentlig service.
Generellt tror vi inte enbart på den kraftiga koncentrationstanken som råder i Sverige
och vi konstaterar av egen erfarenhet att ett starkare centrum har en förmåga att stärkas
av starka grannar. Ett centrum som dimensioneras för att hantera ett gemensamt utbud
av offentlig service, sjukvård, handel, kultur m.m. har ett särskilt ansvar att bidra till att
upprätthålla denna försörjningsbas av olika typer av konsumenter. Inte enbart inom det
egna territoriet. Mariestads kommuns ambition är att över tid bli en än mer viktig samverkans- och samarbetspart till Skövde där våra respektive styrkor ska upplevas som
kompletterande.
2. Mariestads kommun delar uppfattningen att centrala Skövde bör utvecklas med blandstaden som förebild där nya etableringar av verksamheter och arbetsplatser lokaliseras i
närheten av stationshuset. Skövdes utbud av handel är till nytta för angränsande kommuner och Mariestads kommun ser positivt på att inriktningen är att fortsätta att utveckla redan ianspråktagna områden för handel i centrala Skövde. Vi delar analysen att
handeln i centrum ska koncentreras till ”Stadskärnan” för att om möjligt motverka volyminösa externhandelns dränerande effekt.
3. Samrådshandlingen föreslår ett blandat centrum med bra länkar till viktiga mötesplatser
och funktioner. Detta är till gagn även för grannkommuner, vilka förser Skövde med
behövd inpendlande arbetskraft. Med avstamp i detta skulle det vara intressant med ett
fördjupat resonemang kring möjligheterna att underlätta för arbetspendlare, studenter
m.fl. att nå stationsområdet och andra viktiga destinationer med en kortare restid än
idag. Vår bedömning är att de finns potential att korta restiden för den kommunöverskridande kollektivtrafikens på dess sträckning inom Skövde tätort. För inpendling är
det även viktigt att Skövde fortsätter att utveckla centrala och strategiskt placerade parkeringsplatser.
En av de viktigaste förutsättningarna för Mariestads kommuns strategiska utvecklingsplanering är tillgängligheten i restid till Skövdes resecentrum.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26
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4. Utvecklingen av Förtätningsområde K (Mariesjöområdet) är viktigt för hela Skaraborg.
Här finns idag Gothia Science Park (GSP) och andra viktiga funktioner. Trots sin centrala placering i staden känns området idag tyvärr slutet, svårt att hitta och anonymt.
5. Planförslaget är genomgående välarbetat och lättläst. Denna transparens gynnar förtroendet och underlättar gemensamma ansträngningar.
Bakgrund

Skövde kommun har remitterat samrådshandling av fördjupning av översiktsplanen för
Centrala Skövde till Mariestads kommun för yttrande. Handlingen innehåller även en Ortsanalys. Vid yttrande av detta slag ska särskilt mellankommunala frågor belysas.
Dokumentet redovisar på ett tydligt sätt den önskade utvecklingen inom 12 utpekade geografiska förtätningsområden, hur de ska länkas samman och allmänt stärka upplevelsen och
funktionen av Skövdes centrala delar.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-11-17,
Yttrande över Fördjupning av översiktsplanen för Centrala Skövde - samrådshandling
Centrala Skövde, Fördjupning av översiktsplanen, Samrådshandling oktober 2014.
Bilaga 1: Ortsanalys av Centrala Skövde, Fördjupning av översiktsplanen, Samrådshandling
oktober 2014.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Skövde kommun)
(Länsstyrelsen Västra Götalands län)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-26
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KS 2014/432

Nyttjande av option om förlängning av gällande avtal om skolskjuts
mellan Mariestads kommun och Söne Trafik AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun beslutar att nyttja optionsrätten i gällande avtal nr 407-373 om upphandlad skolskjuts mellan Söne Trafik AB och Mariestads kommun.
Beslutet innebär att avtalet förlängs med ytterligare fyra år från och med den 1 juli 2016 till
den 30 juni 2020.
Kommunens firmatecknare ges i uppdrag att skriftligen meddela kommunens beslut om att
utnyttja optionsrätten till Söne Trafik AB, senast den 31 december 2014.
Bakgrund

Mariestads kommun har efter upphandling avtal med Söne Trafik AB om skolskjuts. Avtalet gäller under perioden 1 augusti 2010 till och med den 30 juni 2016. Mariestads kommun
har rätt att nyttja en option om förlängning av avtalet under ytterligare fyra år. Om kommunens så beslutar ska det skriftligen meddelas Söne Trafik AB senast den 31 december 2014.
Utöver detta avtal transporteras elever med Västtrafiks linjelagda buss och det förekommer
även viss skoltaxi. Dessa resor omfattas inte av avtalsförlängningen med Söne Buss AB.
Inför nuvarande avtal genomfördes en större utredning som gav förutsättningar till en mer
rationell skolskjutstrafik. Detta innebar till exempel vissa förändringar i skoltiderna hos skolorna samt att fordonsparken genomgick en avsevärd uppgradering vad gäller generell standard och säkerhet. Krav ställdes även på att alla elever ska använda säkerhetsbälte under
resan till och från skolan. Noterbart är att ersättningsnivån blev lägre än tidigare, trots standardhöjningen.
Under år 2014 har både utvecklingsenheten och Sektor utbildning utvärderat det löpande
avtalet. Den gemensamma uppfattningen är att så väl beställarrepresentanten och utbildningsverksamheten är nöjda med den trafik och service som erbjuds inom ramen för skolskjutsavtalet.
Bedömningen är även att det gällande avtalet bra för Mariestads kommun. Efter ytliga sonderingar är vår bedömning att en ny upphandling skulle medföra ökade kostnader för Mariestads kommun.
Chefen för sektor samhällsbyggnad föreslår att nuvarande avtals förlängs med en fyraårsperiod så det gäller till den 30 juni 2020.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Marianne Lindwall 2014-11-18, Utnyttjande av option om förlängning av gällande avtal om skolskjuts mellan Mariestads kommun och Söne Trafik AB.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Avtal, nr 407-373 mellan Söne Trafik AB och Mariestads kommun, 2009-12-02.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Marianne Lindwall)
(Sektor utbildning)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2014/437

Beslut om samråd: Planprogram för F-6 skola Väster inom stadsdelen Gärdet, Mariestads centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till planprogram för F-6 skola Väster
inom stadsdelen Gärdet, Mariestads centralort blir föremål för samråd.
Bakgrund

Mariestads kommun har påbörjat det omfattande projektet om att två nya F-6 skolor ska
ersätta fyra befintliga skolor i den västra delen av Mariestads tätort. Det överordnade effektmålet är att förbättra och förstärka utbildningsverksamhetens förutsättningar att bedriva
en god undervisning i ändamålsenliga lokaler samtidigt som elevernas och medarbetarnas
behov av arbetsmiljöer och vistelseytor tillgodeses. Mariestads kommun ska även kunna
hantera ökande elevkullar och över tid möta och leda det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Planprocessen
I projektets förstudie prövades flera olika placeringar av nya skolor. Med anledning av den
styrande förutsättningen om att skapa två nya skolor samtidigt i tid har de placeringar som
slutligen bestäms en särskilt stark relation till varandra. De två nya skolorna ska bidra till att
skapa bra upptagningsområden som gör det möjligt att tillämpa skollagens närhetsprincip.
Detta tillgodoses om de två nya skolorna placeras vid Lockerud och Hertigen, vilket förstudien föreslog och som senare även blev kommunfullmäktiges beslut.
Det samlade projektet om skolorna F-6 Västra Mariestads omfattning är stor och berör
många. Ett stort antal elever, medarbetare, föräldrar och sakägare påverkas på något sätt,
samtidigt som riktningen på stadens utveckling och gestaltning läggs fast över tid. För att nå
kommunfullmäktiges mål om två nya skolor är det styrgruppens bedömning att det löpande
kommer att krävas kompletterande och parallella utredningar där idag kända och okända
förutsättningar prövas. Styrgruppens initiativ till planprogrammet inom stadsdelen Gärdet
belyser ett sådant behov.
Det faktum att planprogrammet utreder två alternativa placeringar av ny F-6 skola inom
stadsdelen Gärdet, ”Hertigen” och ”Flitiga Lisan”, ska inte ses som ett avsteg från fullmäktiges beslut (Kf § 75/2014). Detaljplaneprogrammet ska däremot ses som en fördjupning av
förstudien och är en del i detaljplaneprocessen.
I detta skede har det varit relevant att översiktligt pröva en alternativ lokalisering av ny F-6
skola än vid Hertigen och så har även genomförts. Styrgruppen är väl medveten att de båda
utredda placeringarna kommer att medföra konsekvenser i det fall att de genomförs, inte
minst av den förutsättningen att ny skola kommer att placeras i en redan ianspråktagen miljö.
Det finns ett stort värde i att redan i ett tidigt skede belysa ett möjligt alternativ vilket kan
vara ett högst rimligt krav i ett senare samrådskede för ny detaljplan.
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Ställningstagande
Elevens behov av vistelseyta i den yttre miljön inom nuvarande Flitiga Lisan kan långtifrån
tillgodoses för en F-6 skola. Det alternativet innebär även en mycket genomgripande ombyggnad och omfattande tillbyggnad av nuvarande Hertigens förskola. Styrgruppen ser inte
en placering av en ny F-6 skola inom nuvarande Flitiga Lisan som ett alternativ.
Utifrån förstudiens slutsats, de aktuella fastigheternas beskaffenhet och med särskild vikt till
utbildningsverksamhetens beskrivna och upplevda behov stärks kommunfullmäktiges tidigare beslut. Styrgruppen ser som enda alternativ inom stadsdelen Gärdet, att en ny F-6 skola
byggs där Hertigens förskola idag är belägen, samt att nuvarande Flitiga Lisan byggs om till
förskola med minst sex avdelningar.
Fullmåttshallar
Under förstudien redovisades en bedömning av tilläggskostnaden för en hall med planytan
20x40 meter, att jämföra med den mindre yta som erfordrades för skolans behov. Planprogrammet beskriver en s.k. fullstor hall avsedd för tävlingsverksamhet där även ytbehovet för
matchfunktionärer, publik, parkering m.m. ingår. Detta alternativ är en mer omfattande avvikelse från skolans tidigare beskrivna behov och måste inför ett eventuellt genomförandebeslut kompletteras en ny kostnadsbedömning.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2014-11-19, Styrgruppens ställningstagande inför samråd av Planprogram för F-6 skola Väster inom stadsdelen Gärdet.
Planprogram gör F.6 skola Väster inom stadsdelen Gärdet, Mariestads centralort. Samrådshandling november 2014.
Kartor över alternativa storlekar av idrottshall vid Hertigen och Flitiga Lisan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Chefen för sektor utbildning Katatina Lindberg
Kommunchef Lars Arvidsson
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Uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Avtal om LED-armaturer

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med VänerEnergi AB, upprätta ett avtal för nyinvestering i gatuanläggningen, utbyte av nuvarande
armaturer till LED-armaturer.
______________________________________________________

Tillgång till Navet

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten för
VänerEnergi (kommunens telefonväxel) att få tillgång till kommunens intranät Navet.
______________________________________________________
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Ändrat datum för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
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Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att byta datum på arbetsutskottets första sammanträde år 2015, från onsdagen den 7 januari till måndagen den 12 januari 2015.
______________________________________________________
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Rapporter
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Invigning av Migrationsverkets nya lokaler

Marianne Kjellquist (S) rapporterade från invigningen av Migrationsverkets nya lokaler i
Mariestads kommun.
______________________________________________________

Möte med sakägare på minnesfjället

Johan Abrahamsson (M) rapporterade från möte med sakägare på Minnesfjället angående
bildande av naturreservat den 18 november 2014.
______________________________________________________
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Ola Blomberg
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