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KS 2014/423

Ansökan om medlemskap i Avfallshantering Östra Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun med verksamheten avfallshantering inträder som medlem i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
(AÖS) från 2016-01-01 och därmed för över ansvaret för den insamling och behandling av avfall som åligger kommunerna enligt 8§ 15 kap Miljöbalken med tillhörande
lagstiftning till förbundet.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till ny förbundsordning.

3.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med förbundet
avseende verksamhetsansvar för deponin.

4.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med förbundet
avseende det administrativa samarbetet med kommunen samt VA-avdelningen.

5.

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun erlägger kapitaltillskott i enlighet med kommunalförbundets bokslut, med egen folkmängd samt övriga medlemskommuners folkmängd per 2015-12-31 som grund.

6.

Kommunfullmäktige beslutar att välja avfallsnämndens ledamöter till representanter i
AÖS direktion

De ovan angivna besluten gäller under förutsättning att direktionen för AÖS beslutar att
föreslå nuvarande medlemskommuner att godkänna ny förbundsordning med Mariestads
kommun som medlem i förbundet.
Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med Gullspångs
kommun, ta fram underlag för beslut om att avveckla avfallsnämnden.

2.

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att särredovisa anläggningstillgångarnas värde inför samgåendet med AÖS. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i augusti.

Bakgrund

Representanter för avfallshanteringen i Mariestads kommun och Avfallshantering Östra
Skaraborg (AÖS) har gemensamt undersökt förutsättningarna för Mariestads medlemskap i
kommunalförbundet AÖS.
Målet med utökningen av kommunalförbundet är att säkerställa god utveckling gällande
kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning till förmån för det gemensamma områdets ca 164 000 invånare.
Justerandes signatur
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Undersökningen visar att det föreligger goda möjligheter för att Mariestads medlemskap kan
bli framgångsrik för samtliga parter, särskilt vad gäller möjligheten att nå det nationella
etappmålet för matavfall.
Kommunal samverkan förbättrar möjligheterna att behålla och utveckla en god service till
medborgarna. Genom att skapa en större organisation kan stordriftsfördelar utnyttjas, investeringar samordnas och kritisk kompetens utvecklas. Samverkan ger även möjlighet att förbättra kunskapsspridning, utveckla kvalitén hos tjänsterna, öka tillgängligheten för medborgarna samt mer generellt skapa en utvecklingskraft för att möta framtidens utmaningar.
Arbetsutskottet beslutade 2015-05-27 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
yttrande samt att kommunchefens förslag till beslut (nedan) ska ligga till grund för kommunstyrelsens beslut.
1.

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun med verksamheten avfallshantering inträder
som medlem i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) från 2016-01-01 och
därmed för över ansvaret för den insamling och behandling av avfall som åligger kommunerna enligt
8§ 15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning till förbundet.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till ny förbundsordningen.

3.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med förbundet avseende verksamhetsansvar för deponin.

4.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med förbundet avseende det
administrativa samarbetet med kommunen samt VA-avdelningen.

5.

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun erlägger kapitaltillskott i enlighet med kommunalförbundets bokslut, med egen folkmängd samt övriga medlemskommuners folkmängd per
2015-12-31 som grund.

6.

Kommunfullmäktige beslutar att välja avfallsnämndens ledamöter till representanter i AÖS direktion

De ovan angivna besluten gäller under förutsättning att direktionen för AÖS beslutar att föreslå nuvarande
medlemskommuner att godkänna ny förbundsordning med Mariestads kommun som medlem i förbundet.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med Gullspångs kommun, ta fram underlag för beslut om att avveckla avfallsnämnden.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2015 att bordlägga ärendet till sammanträdet den 10
juni 2015.
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Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) yrkar att kommunstyrelsen ska ge kommunchefen i uppdrag att särredovisa anläggningstillgångarnas värde inför samgåendet i AÖS. Uppdraget ska
återrapporteras till kommunstyrelsen i augusti.
Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp kommunchefens förslag till beslut med eget tillläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist 2015-05-25, Medlemskap i kommunalförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS).
Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist 2015-05-007, Information om möjligheterna till ett framtida samarbete med Avfall Östra Skaraborg (AÖS).
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-05-08, Interna ersättningar
från avfallsnämnden.
Förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist samt förbundschefen för AÖS Lars
Persson 2015-05-11, Skrivelse – Mariestad och Gullspångs medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)
(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)
(Avfallsnämnden)
(Avfallschef Annika Kjellkvist)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
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Prognos 2 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 2 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.
______________________________________________________

Expedieras till:
ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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Prognos 2 år 2015 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2015 för Mariestads kommun.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2015 för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
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Investeringsmedel för energieffektivisering (EPC) under år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 800 tkr för att påbörja energieffektiviseringen av
Vadsbogymnasiet under innevarande år.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till finansiering.
Bakgrund

Under hösten år 2014 och våren år 2015 har fastighetsavdelningen tillsammans med entreprenören Enea, numera Rejlers Energiprojekt AB, genomfört en energiinventering av samtliga kommunens fastigheter. Hela inventeringen är inte sammanställd ännu, det är dock klart
att Vadsbogymnasiet är den fastighet som snarast bör åtgärdas och som redan kommande
vintersäsong genererar en betydande besparing.
I en första etapp innevarande år är avsikten att ta bort fyra ventilationsaggregat utan återvinning i den nordöstra delen av skolan samt att ersätta dem med ett större med återvinning. Ett nytt fläktrum måste byggas. Projekteringen för detta samt arbete med att upprätta
ritningar för ett nytt fläktrum kommer att påbörjas snarast.
Under år 2016 kommer arbetet att fortsätta i lämpliga etapper. Arbetet med riktat fastighetsunderhåll och övrig renovering kommer även att initieras under år 2016. Inom kort påbörjas planeringen för detta i samverkan med sektor utbildning med syfte att klarlägga åtgärder och tider för tillträde till lokalerna m.m.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén 2015-05-25, Investeringsmedel för energieffektivisering (EPC) under år 2015.
Sammanställning av inventeringsresultat EPC.
______________________________________________________

Expedieras till:
ekonomienhetschef Jonas Eriksson
tekniska nämnden
fastighetschef Bo Theorén
Justerandes signatur
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Nya avgiftsnivåer 2015 för maxtaxa inom förskola och fritidshem
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskolan och fritidshemmen enligt utbildningsnämndens förslag.
De nya avgifterna gäller från och med den 1 juli 2015.
Bakgrund

Skolverket fastställer statsbidrag för kommande bidragsår senast den sista december varje år
till kommuner som tillämpar maxtaxa. Förordningen (2001:160) har ändrats så att inkomsttaket indexeras, vilket med all sannolikhet innebär att den maximala avgiftsnivån kommer
att höjas varje år.
De nya högsta avgiftsnivåerna ska tillämpas från och med den 1 juli 2015.
Utbildningsnämnden föreslår att maxtaxan justeras enligt följande:
Förskola
Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4:

3 procent av inkomsten – dock högst 1 287 kr per månad
2 procent av inkomsten – dock högst 858 kr per månad
1 procent av inkomsten – dock högst 429 kr per månad
Ingen avgift

(höjning 27 kr)
(höjning 18 kr)
(höjning 9 kr)

2 procent av inkomsten – dock högst 858 kr per månad
1 procent av inkomsten – dock högst 429 kr per månad
1 procent av inkomsten – dock högst 429 kr per månad
Ingen avgift

(höjning 18 kr)
(höjning 9 kr)
(höjning 9 kr)

Fritidshem
Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4:

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 42 890 kr.

(höjning 890 kr)

Med förskola och fritidshem jämställs pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola
eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid
då förskola eller fritidshem inte erbjuds (förordning 2011:678).
Utbildningsnämnden beslutade 2015-05-12 att föreslå kommunfullmäktige besluta om nya
avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskolan och fritidshemmen enligt utbildningsnämndens
förslag samt att de nya avgifterna gäller från och med den 1 juli 2015.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-05-12 § 83, Nya avgiftsnivåer 2015 för
maxtaxa inom förskola och fritidshem
Skrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg samt handläggare Lars Stäring
2015-03-30, Nya avgiftsnivåer 2015 för maxtaxa inom förskola och fritidshem
Skrivelse från Skolverket 2015-03-24, Nya avgiftsnivåer för maxtaxa.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till
(Utbildningsnämnden)
Utbildningschef Katarina Lindberg)
(Anna-Karin Yséus, chef förskola)
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KS 2015/239

Begäran om utökad budgetram för fritidsavdelningen med anledning
av ökade kapitaltjänstkostnader för badhuset och utomhusbadet
Ekudden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fritidsverksamheten kompenseras för de ökade hyreskostnaderna om 443 tkr för badhuset och utomhusbadet Ekudden som uppkommit med anledning av bland annat investeringar, nybyggnation och renovering.
Kommunchefen får i uppdrag att sammanställa samtliga förändringar inom den internhyresfinansierade verksamheten och reglera detta i anslutning till bokslutet.
Bakgrund

Fritidsavdelningen har fått besked om de nya internhyrorna efter budgetjustering och sänkning för avkastningskrav för badhuset och utomhusbadet Ekudden. Hyrorna ökar med 57
tkr för badhuset och 386 tkr för utomhusbadet Ekudden från och med 1 januari innevarande år. Efter höjning är årshyran 1 946 tkr respektive 1 284 tkr.
Ökningen beror på de investeringar som är gjorda på badhuset med nytt ventilationsaggregat och på nybyggnation och totalrenovering av hygien- personal- och försäljningsytor på
utomhusbadet Ekudden.
Fritidsavdelningen har ingen möjlighet att rymma kostnaderna i befintlig budget och äskar
därför utökad budgetram innevarande år med totalt 443 tkr för att täcka de uppkomna
kostnaderna.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2015-05-21, Äskande utökad budgetram på grund
av ökade kapitaltjänstkostnader för badhuset och utomhusbadet Ekudden
______________________________________________________

Expedieras till:
kommunchef Lars Arvidsson
fritidschef Tomas Ekström
ekonomienhetschef Jonas Eriksson
Justerandes signatur
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KS 2015/238

Fördelning och utbetalning av anläggningsbidrag 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fördela och utbetala anläggningsbidrag till kommunens föreningar i enlighet med fritidschefens förslag med ändringen - 10 000 kr till Torsö båtklubb
och + 10 000 kr till Mariestads motorbåtsklubb.
Bakgrund

Det har inkommit 26 ansökningar om anläggningsbidrag för 2015 till fritidskontoret. Av
dessa ansökningar är 22 berättigade till anläggningsbidrag enligt regelverket och 20 föreningar föreslås erhålla bidrag. Hur förslaget till fördelning av 2015 års bidrag ser ut framgår
av bilagd sammanställning.
Totalsumman för anläggningsbidraget enligt föreslagen fördelning uppgår till 1 275 tkr vilket innebär att den föreslagna besparingen för fritidsavdelningen enligt konsekvensbeskrivning av budget 2015/16 verkställs.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2015-05-21, Fördelning och utbetalning av anläggningsbidrag
Sammanställning över föreningar som ansökt om anläggningsbidrag inklusive förslag till
vilka föreningar som bör erhålla bidrag
______________________________________________________

Expedieras till:
fritidschef Tomas Ekström
samtliga ansökande föreningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-10

Sida 11

Kommunstyrelsen
Ks § 166

KS 2015/236

Tillsvidareanställning konservator på Vadsbo museum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

I samband med kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 5 maj 2015 fick kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att tillsvidareanställa en konservator. Återrapportering ska ske på utskottets möte den 2 juni.
En konservator i form av tjänsten ”samlingsansvarig” kan finansieras inom rådande budgetram under 2015. För 2016 behöver verksamheten stöd från kommunstyrelsen med 190
tkr. För att fullt följa god samlingsförvaltning bör ytterligare två tjänster om 75 procent tillsättas; en tjänst pedagog/kommunikatör och en tjänst som vaktmästare/städ. För detta tillkommer ytterligare en kostnad på 681 tkr.
Enligt Vadsbo museums handlingsprogram bedöms behovet av konservator att ligga på en
tjänst om 50 procent för att klara miniminivå. Eftersom museet är en liten verksamhet föreslås i utredningen att man anställer personal som har stor bredd i sin yrkeskunskap, och som
i sitt uppdrag kan täcka upp för flertal kompetenser. För att uppnå god samlingsförvaltning
bör en konservatortjänst därför kopplas ihop med ytterligare arbetsuppgifter som förutom
konservering är registrering, antikvariskt- och arkivariskt arbete. Befattningen blir då ”samlingsansvarig” och uppgår till en tjänst om 75 procent. Beaktas bör att en god samlingsförvaltning kräver ett långsiktigt hållbart arbete där stora konserveringsinsatser kostar mer än
en god förvaltning.
En tjänst för en samlingsansvarig om 75 procent omfattar en kostnad på 390 tkr. Nuvarande konservatortjänst är en projektanställning på 50 procent som finansieras med egna
medel, (projektmedel från Riksantikvarieämbetet samt fondmedel). Tjänsten går ut i mitten
av oktober. Därefter, om riktlinjerna för samlingsförvaltningen följs, tillkommer en kostnad
på 100 tkr för tjänsten som samlingsansvarig på 75 procent. Denna kostnad kan verksamheten bära under förutsättning att medel tas från den kvot som verksamheten fått konsekvensbeskriva om 500 tkr. Kostnaden för tjänsten som samlingsansvarig går därför att fullt
ut finansiera under 2015.
Under 2016 och framöver har verksamheten möjlighet att avsätta 200 tkr inom ram för
”samlingsansvarig” (under förutsättning att det inte sker ramförändringar). Då saknas finansiering om 190 tkr.
Vad gäller övriga personella behov på museet har handlingsprogrammet för god samlingsförvaltning följande förslag:
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Museichef
Museiassistent
Timanställda museivärdar
Samlingsansvarig
Pedagog/kommunikatör
Vaktmästare/städ

75 % - finns
75 % - finns
finns
75 % - finns ej (möjlighet finns dock till en 40 %
konservatortjänst)
75 % - finns ej
75 % - finns ej

För att uppnå god samlingsförvaltning bör utöver tjänsten för samlingsansvarig tillkomma
75-procentig tjänst för pedagog/kommunikatör och en 75-procentig tjänst för vaktmästare/städ. Detta omfattar en kostnad på ytterligare 681 tkr.
För att klara en totalinventering av museets samlingar (som är ett uppdrag från kultur- och
fritidsutskottet samtfinns med i handlingsprogrammet för Vadsbo museum), finns möjlighet
att göra detta med ovan föreslagna personella resurser under förutsättning att verksamheten
då stängs ner.
Sammansfattningsvis kan en konservator i form av tjänsten ”samlingsansvarig” finansieras
under 2015. För 2016 behöver verksamheten stöd från kommunstyrelsen om 190 tkr. För
att fullt följa god samlingsförvaltning bör ytterligare två tjänster om 75 procent vardera tillkomma i form av en pedagog/kommunikatör och en vaktmästare/städ. För detta tillkommer en kostnad på ytterligare 681 tkr.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp kultur-och fritidsarbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson och museichef Linda Svensson 2015-05-18, Uppdrag från kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott om att utreda kostnader för konservator
______________________________________________________

Expedieras till:
kulturchef Maria Henriksson
museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-10

Sida 13

Kommunstyrelsen
Ks § 167

KS 2015/233

Entledigande och val av ersättare i styrelsen för Biosfärområde
Vänerskärgården med Kinnekulle
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunstyrelsen entledigar Ida Ekeroth (S) från uppdraget att vara ersättare i styrelsen för
Bisofärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Till ny ersättare efter Ekeroth väljer
kommunstyrelsen Nils Farken (MP).
Bakgrund

Ida Ekeroth (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i styrelsen för
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) förslår att Nils Farken (MP) blir ny ersättare efter Ekeroth (S).
Ordförande Rune Skogsberg (C) tar upp Kjellquists (S) förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
______________________________________________________

Expedieras till:
Lönekontoret
Ida Ekeroth
Nils Farken
Biosfärkontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-10

Sida 14

Kommunstyrelsen
Ks § 168

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 27 maj 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

VänerEnergi AB
Protokoll från den 12 maj 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Delegationsbeslut

Beviljande av bidrag för tillfällig verksamhet och arrangemang anmäls och läggs till
handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-06-10

Anslagsdatum

2015-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-07-05

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

