Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutande organ

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Sammanträdesrum Vänersalen klockan 8.00–11.30

Johan Abrahamsson
Rune Skogsberg
Marianne Kjellquist
Ida Ekeroth
Göran Hellström

(M)
(C)
(S)
(S)
(FP)

Maria Vaziri
Bo Theorén
Maria Henriksson
Mats Widhage
Kristofer Svensson
Annika Björklund
Ola Blomberg

Ordförande
1: e vice ordförande
2: e vice ordförande
Ledamot
Tjänstgörande ersättare
T.f. kommunchef
Byggnadschef § 4
Kulturchef § 5
Näringslivschef § 7
Chef sektor samhällsbyggnad, del av § 14
Kommunikationschef § 12, del av § 14
Sekreterare

Utses att justera

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

Sida 0

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

Paragrafer

1-15

Ola Blomberg
Ordförande

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

Johan Abrahamsson
Justerande

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

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 1

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sveriges Kommuner och Landsting. Öppna jämförelser: Energi och klimat 2014,
Byggnader och transporter i kommuner och landsting.
2. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03. Beslut att återremittera ärendet avseende ansökan om bygglov för nybyggnad av tillfällig paviljong för flyktingboende. Motivet var
primärt att den tid som givits grannar att yttra sig inte gått ut.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 2

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till Trygghetsdagen 2015 ”Ny Polismyndighet – vad innebär det för det lokala brottsförebyggande arbetet?” den 27 januari
2015 i Stockholm.
2. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till Nationell familjecentralskonferens ”Att välja
framtid – Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet” den
19-20 maj 2015 i Göteborg.
Mariestads kommun representeras av Marianne Kjellquist (S).
3. KPMG. Inbjudan till seminariet ”Aktuella frågor för kommun och landsting” den 22
januari i Stockholm.
4. Pwc academy. Inbjudan till utbildningsdag för ny- och omvalda politiker den 5 februari
2015 i Göteborg.
5. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till Samling för demokrati den 27 januari
2015 i Göteborg.
6. Skaraborgs kommunalförbund m.fl. Inbjudan till seminariet Mer svensk mat och grön
omställning den 19 januari i Skövde.
Mariestads kommun representeras av Marianne Kjellquist (S), Ida Ekeroth (S) samt Rune Skogsberg (C).
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 3

KS 2015/11

Tillförordnad kommunchef
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse chefen för sektor ledning, Maria Vaziri,
till tillförordnad kommunchef under kommunchef Lars Arvidssons frånvaro.
Beslutet justeras omedelbart.
Bakgrund

Mot bakgrund av att kommunchef Lars Arvidsson kommer att vara frånvarande en period
från och med 2015-01-14 föreslås att arbetsutskottet beslutar att utse chefen för sektor ledning, Maria Vaziri, till tillförordnad kommunchef under Arvidssons frånvaro.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor ledning Maria Vaziri
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 4

KS 2014/160

Information: Kostnader för Energieffektiviseringsprojekt (EPC)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Avsikten med EPC-projektet är att initialt genomföra en inventering av fastighetsbeståndet.
Vidare upprättas kostnadskalkyler för de föreslagna åtgärderna. Därefter bedöms åtgärderna
utifrån besparingspotential och beslut fattas om vilka åtgärder som ska genomföras.
Då det i dagsläget är känt vilka de största ”energibovarna” är förslås att en enkel etappindelning upprättas. Syftet är att kunna genomföra åtgärder som får effekt redan hösten och
vintern 2015-2016. Alternativet är att invänta att hela inventeringen är utförd och därefter
sätta in åtgärderna.
I en första etapp föreslås att inventeringen koncentreras till Vadsbogymnasiet, Vadsbohallen, yrkesgymnasiet, centralköket samt Tunaholmsskolan. Motiveringen till denna prioritering är att det är i dessa fastigheter energiförlusterna som störst.
Inventeringen av dessa lokaler beräknas vara slutförd januari-februari 2015. Parallellt med
att nästa inventeringsfas påbörjas kommer kalkylering, nya beslut, projektering och igångsättning, av åtgärderna som första etappen utvisade, att uppstartas under februari-mars
2015. Första etappens arbeten beräknas klara under hösten år 2015, beroende på hur åtgärderna kan planeras tillsammans med verksamheterna.
I dagsläget är det känt att Vadsbogymnasiet ska byta 19 befintliga ventilationsaggregat mot
fem nya aggregat. Vidare ska vissa dåligt isolerade dörrpartier ska bytas samt vissa fönster
ska förkortas och inte gå ner till marken. Därutöver ska viss belysning bytas för att uppnå
bättre energistandard och arbetsmiljö.
Vid yrkesgymnasiet och centralköket kommer ett antal ventilationsaggregat och kökskåpor
att bytas och behovsstyrd ventilation/värme att installeras.
Vid Tunaholmsskolan, inkl. annexet, måste ventilationsaggregat bytas ut och värmeinstallationen förbättras genom ny styr- och regleringsutrustning, samt utbyte av fönster och eventuellt tak.
Enligt tidigare genomgång uppgick den förväntade investeringsnivån till ca 40-50 miljoner
kronor
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Fastighetschef Bo Theorén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 5

KS 2015/8

Old Ox – Chamber Music Festival 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 tkr till 2015 års Old Ox – Chamber Music Festival.
2. Kommunstyrelsen föreslår att den ombyggda Jubileumsteatern ska nyttjas till de större
publika evenemangen.
Bakgrund

I juni år 2014 genomfördes för andra året i rad Old Ox – Chamber Music Festival i Mariestads kommun. Festivalen är ett samarbete med Västra Götalandsregionens kultursekretariat och Nordiska Kammarmusikföreningen/Aurora Chamber Music. ”Old Ox” håller på
att etableras som en årlig exklusiv musikfestival i världsklass. Evenemanget samlar en elit av
musiker som framför kammarmusik enligt förutbestämda konstnärliga och ekonomiska ramar. För varje år växer nätverken och det konstnärliga konceptet breddas.
2015 års Old Ox – Chamber Music Festival planeras att ha samma konstnärliga och sceniska koncept som år 2014, d.v.s. samma antal artister, konserter m.m. Publiken kan dock
vänta sig ett nytt professionellt portabelt scenbygge i domkyrkan, nytt tema, nya stjärnor,
annan repertoar.
Inför varje år pågår ett aktivt arbete med att bredda nätverken och rekrytera fler partners.
Sedan år 2013 har en stegvis etablering och upparbetning pågått av Old Ox – Chamber Music Festival. Enligt budget för år 2015 är ambitionen en uppväxling av bidraget från Mariestads kommun om 200 tkr. Denna nivå planeras vara den slutliga nivån på kommunens
bidrag in den årligt återkommande festivalen, under förutsättning att den behåller samma
koncept och omfång som den idag upparbetade nivån.
Kulturchefen föreslår att kommunstyrelsen godkänner det föreslagna bidraget om 200 tkr
till 2015 års Old Ox – Chamber Music Festival.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2014-11-25, Old Ox – Chamber Music
Festival 2015.
Rapport Old Ox – Chamber Music Festival 2014.
Preliminärt Program Old Ox- Chamber Music Festival 2015.
Budget Old Ox- Chamber Music Festival 2015.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kulturchef Maria Henriksson, Ekonomienhetschef Jonas Eriksson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 6

KS 2015/5

Information: Drivkraft Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott framförde 2014-12-10 önskemål om att näringslivschefen
samt näringslivsutvecklaren skulle informera om Drivkraft Skaraborg vid arbetsutskottets
första sammanträde 2015.
Syftet med Ung Drivkraft har varit att, på ett okomplicerat sätt, ge ungdomar möjlighet att
genom delprojekt söka pengar för att prova egna idéer. Detta för att stärka ungdomars engagemang och möjligheter lokalt genom att inspirera dem till att ta egna initiativ i sitt närområde. Ungdomarna ska känna att möjligheterna finns på landsbygden, något som bl.a.
skulle kunna påverka deras framtida val av bostadsort.
Underlag för beslut

LEADER Östra Skaraborg, Slutrapport för Ung Drivkraft
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage
Näringslivsutvecklare Ramona Nilsson

¨

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 8

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 7

KS 2010/271

Återrapportering Landsbygdsstrategi
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att Mariestads kommun ska ta fram en landsbygdsstrategi.
Sektor samhällsbyggnad, utvecklingsenheten, har fått uppdraget att ta fram beslutsmaterial
för en landsbygdsstrategi. Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp och ska vägleda i
arbetet.
En workshop för tjänstemän och politiker ägde rum 2013-10-28. Då presenterades dokumentet ”Sammanställning av landsbygden i Mariestads kommun” innehållande nulägesstatistik som tagits fram med konsulthjälp. Detta är sedermera känt som etapp 1. Etapp 2 presenterades på arbetsutskottets sammanträde 2014-08-13 i form av ett utkast/förslag till
”Landsbygdsstrategi”. Den avslutsande Etapp 3 innebär att Mariestads kommun ska föra en
dialog med berörda samhälls- och landsbygdsföreträdare med målsättning att formulera mer
konkreta handlingsplaner.
Det framtagna förslaget (utkastet) till Landsbygdsstrategi ska efter inledande beslut/ diskussion i arbetsutskottet förankras politiskt för att kommunfullmäktige ska kunna ta ett beslut under hösten 2014.
Arbetet med etapp 3 kommer att ske med stöd av metoden som tagits fram i etapp 2. Uppgiften kommer då att handla om att ta kontakt med föreningsliv och befolkning på landsbygden för att kunna utveckla kontreta prioriteringar/ mål/handlingsprogram för kommunens strategi.
Arbetsutskottet gav 2014-08-13 utvecklingsenheten i uppdrag att påbörja arbetet med Etapp
3, dialog och förankring av Landsbygdsstrategin hos berörda samhälls- och landsbygdsföreträdare i syfte att skapa konkreta handlingsplaner.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2014/261

Medborgarförslag om iordningställande av vattenområdet norr om
Snuggenäset
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att iordningställa vattenområdet norr
om Snuggenäset.
Kommunfullmäktige vill dock framföra att boende och båt-/bryggföreningarna i området
har möjlighet att, i samverkan med kommunen, etablera ett skötselområde i det aktuella området.
Bakgrund

Tommy Andersson, Snapen 3 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska iordningställa vattenområdet norr om Snuggenäset och väster om Strandvägen till
ett område med små hamnar, promenadvägar samt bryggor ut mot vattnet för badande och
solande.
Förslagsställaren skriver bland annat att en utfyllnad och iordningställande av området
skulle lyfta strandlinjen samt skapa ett område för rekreation i anslutning till såväl befintlig
som kommande bebyggelse.
Sektor samhällsbyggnad anser att förslaget i grunden bra och skulle uppskattas ur flera perspektiv, men gör bedömningen att ekonomiska resurser krävs i en större omfattning än vad
för tillfället prioriteras.
I pågående arbete med Sjöstaden etapp 1 och 2 ingår såväl bryggor, hamnverksamhet och
promenadvägar både på hamnpiren och i området kring Katthavet. Det är ett arbete som är
högt prioriterat och bedömningen är att ekonomiska resurser främst kommer läggas på
detta.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Tommy Andersson, Snapen 3 i Mariestad, om att kommunen ska
iordningställa vattenområdet norr om Snuggenäset och väster om Strandvägen.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2014-12-10, Svar: medborgarförslag om iordningställande
av vattenområdet norr om Snuggenäset, inklusive karta över det aktuella området.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tommy Andersson)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 9

KS 2014/222

Medborgarförslag om pir från Marieholmsbron
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar om att avslå medborgarförslaget.
Mariestads kommun väljer att avvakta med att bygga en pir/parterr från Marieholmsbron
med anledning av den höga kostnaden.
Bakgrund

Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska aktualisera tidigare idéer om en trappa ner till en pir eller motsvarande från mitten
av residensbrons norra sida. Ärendet har överlämnats till utvecklingsenheten för beredning.
Utvecklingsenheten framhåller att det är helt i linje med den fördjupade översiktsplanen att
tillgängliggöra Tidan. Den föreslagna åtgärden har beviljats tillstånd för vattenverksamhet
enligt miljöbalken och dess genomförandetid går ut våren 2015. Anledningen till att förslaget inte har blivit genomfört tidigare är de stora kostnader som anläggandet skulle var förknippat med. För drygt tio år sedan kostnadsberäknades parterren till ca sju miljoner kr.
Sektor samhällsbyggnad föreslår att medborgarförslaget avslås med anledning av den höga
kostnaden för att anlägga en pir/parterr.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad om att kommunen ska
aktualisera tidigare idéer om en trappa ner till en pir eller motsvarande från mitten av residensbrons norra sida.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2014-12-15, Svar på medborgarförslag: Parterr från Marieholmsbron.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mikael Rönnlund)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 10

KS 2015/7

Införande av nytt arkivreglemente
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar nytt arkivreglemente för Mariestads kommun i enlighet med
upprättat förslag.
Bakgrund

Mariestads kommuns nuvarande arkivreglemente antogs 1996. Sedan dess har informationshanteringen och arkivbildningen inom kommunen utvecklats och blivit mer komplicerad på så sätt att verksamheten idag är hybrid genom att den omfattar handlingar i både analog och digital form.
Då Mariestads kommun går mot en ökad digital informationshantering och arkivbildning
krävs nya metoder och en tydligare ansvarsfördelning hos alla verksamhetens anställda om
kommunen skall kunna leva upp till offentlighetslagstiftningens krav i framtiden.
En digital informationshantering kräver ett proaktivt förhållningssätt från kommunens arkivfunktion då verksamhetens informationstillgångar inte kan fångas i efterhand. I detta arbete behöver kommunen stärka arkivfunktionen med ett uttalat mandat i form av ett nytt
arkivreglemente.
Det bör särskilt understrykas att ett nytt och proaktivt förhållningssätt i hanteringen av
kommunens informationsresurs är en förutsättning för den utveckling som idag går mot Earkiv, E-förvaltning, Öppna data och Mina Meddelande (myndighetspost i digital form).
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunarkivarie Carina Seiberlich samt administrative chefen Ola
Blomberg 2014-12-09, Införande av nytt arkivreglemente.
Förslag till nytt arkivreglemente.
Gällande reglemente för arkivvård beslutat av kommunfullmäktige 1996-11-25.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunarkivarie Carina Seiberlich)
(Administrative chefen Ola Blomberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 11

KS 2014/454

Ansökan om bidrag från Djurhemmet i Töreboda, föreningen
Djurskyddet Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan om bidrag från Djurskyddet Skaraborg,
Djurhemmet i Töreboda.
Mariestads kommun anser att detta inte primärt är ett kommunalt uppdrag.
Bakgrund

Djurskyddet Skaraborg är en ideell förening med verksamhet i Töreboda där man driver
Djurhemmet som tar hand om och omplacerar främst katter men även andra smådjur.
Föreningen söker stöd av Skaraborgs kommuner för att täcka driftkostnaderna för Djurhemmet för att även fortsättningsvis kunna driva verksamheten. Föreningen ansöker om ett
årligt bidrag om 50 000 kronor.
Underlag för beslut

Skrivelse från ordföranden för Djurskyddet Skaraborg 2014-12-03.
Skrivelse från fritidschef Tomas Ekström 2014-12-12, Ansökan om bidrag, driftkostnader
för Djurhemmet i Töreboda, föreningen Djurskyddet Skaraborg.
______________________________________________________

Expedieras till:
Lisbeth Johansson, föreningen Djurskyddet Skaraborg.
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2014/60

Återrapportering av uppdrag: Önskemål från VänerEnergi AB om
tillgång till Navet för växelpersonal
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att växelpersonalen på VänerEnergi AB ska få
möjlighet att läsa kommunens intranät Navet.
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att kontakta MTG-IT för att säkerställa att
ovanstående beslut blir verkställt.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-11-26 kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten för VänerEnergi (kommunens telefonväxel) att få tillgång till kommunens intranät
Navet. Uppdraget överlämnades till kommunikationsenheten för beredning.
Sedan november 2014 sköter VänerEnergi AB kommunens telefonväxel på uppdrag. VänerEnergi har nu uttryckt önskan att få tillgång till kommunens intranät för att ”telefonisterna skall kunna tillgodogöra sig information på intranätet som hjälper dem att utföra den
svarstjänst kommunen köper av VänerEnergi på bästa tänkbara sätt”.
Som stöd för att koppla inkommande samtal används idag hänvisningssystemet Tellus. Där
finns uppgifter om organisationsstruktur, medarbetare och anknytningar. Uppgifterna i Tellus administreras och hålls uppdaterade av Mariestads kommun.
Kommunens intranät är en medarbetarportal med ett brett innehåll av information, åtkomst
till andra verksamhetssystem, arbetsytor, arbetsrutiner, checklistor med mera. Ett verksamhetssystem som endast anställda har tillgång till och undantag är enligt kommunikationsenheten inte önskvärt.
Till följd av IT-säkerhet-, ansvars-, försäkrings- och licensbegränsningar ges inte andra än
medarbetare åtkomst till kommunens IT-miljö eller interna system. Kommunikationschefen
uppfattar att det är tekniskt möjligt att skapa åtkomst, men att det inte är förenligt med de
säkerhets- och ansvarsprinciper som gäller för IT-säkerheten.
VänerEnergi AB har inte närmare specificerat vilken typ av innehåll de önskar ta del av på
medarbetarportalen. Undertecknad anser att nyheter kan vara den typ av information som
telefonisterna kan ha nytta av i de fall något akut eller tillfälligt inträffar som påverkar tillgänglighet till personer eller verksamheter.
Kommunikationschefen föreslår att Mariestads kommun låter MTG-IT utreda och prissätta
hur intranätets nyhetslista kan exporteras till växeltelefonisterna, exempelvis via RSS eller
annan säkerhetslösning. Då erbjuds de ett komplement till Tellus med den information som
ger snabb kännedom om förändringar och akuta händelser, samtidigt som undantag kring
åtkomst och IT-säkerhet undviks.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 12 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2014-12-15, Utredning av
möjligheten att låta VänerEnergi (kommunens telefonväxel) få tillgång till kommunens
intranät Navet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunikationschef Annika Björklund
VänerEnergi AB Fredrik Beckman
IT-chef Ove Frid

.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-12

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 13

KS 2015/6

Reviderat reglemente för Kommunala pensionärsrådet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för det kommunala
pensionärsrådet.
Bakgrund

Kommunala pensionärsrådet har framfört önskemål om en revidering av reglementet inför
mandatperioden 2015-2018.
Reglementet, antaget av kommunfullmäktige 2010-10-25, anger i § 4 att rådet kan överlåta
vissa funktioner till ett arbetsutskott som utses inom rådet. I brådskande fall kan arbetsutskottet lämna yttrande i rådets ställe. Arbetsutskottet bör bestå av två representanter från
socialnämnden och tre från pensionärsorganisationerna.
Kommunala pensionärsrådet har framfört att de önskar att rådet utser ersättare till arbetsutskottet bland rådets övriga ordinarie ledamöter.
Socialnämnden beslutade 2014-12-09 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget på det reviderade reglementet för kommunala pensionärsrådet, KPR.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2014-12-09 § 166, Reglemente för kommunala pensionärsrådet.
Förslag på Reglemente för Kommunala pensionärsrådet, 2014-11-17
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Socialnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 14

Information på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan

Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson informerar om Åtgärdsvalsstudie
Kinnekullebanan som upprättats av Trafikverket. Åtgärdsvalsstudien har skickats på remiss
till berörda kommuner och myndigheter. Remissen ska vara besvarad senast den 17 april.
Informationen innefattade bl.a. studiens syfte samt remissens förslag till inriktning och slutsatser.
_____________________________
Varumärke: Vänerns Pärla

Kommunikationschef Annika Björklund informerar om hur kommunikationsenheten har
hanterat kommunfullmäktiges beslut om att återinföra begreppet ”Vänerns Pärla” som en
del av kommunens varumärke.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens budget 2015

T.f. kommunchef Maria Vaziri informerar om pågående arbete med kommunstyrelsens
budget för innevarande år
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 15

Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Problem med dricksvattnet i centralorten

Ordförande Johan Abrahamsson (M) diskuterade erfarenheter från problemet med dricksvattenförsörjningen i centralorten första helgen i januari.
Arbetsutskottet framför att berörda kommunala verksamheter agerade föredömligt i den
uppkomna situationen.
______________________________________________________

Avtackning av chef för Transportstyrelsen

Johan Abrahamsson (M) samt Marianne Kjellquist (S) informerade från avtackningen av
Transportstyrelsens chef i Mariestad.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2015-02-05
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

