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Kommunstyrelsen
Ks § 103

Information om turismutveckling i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Turistchef Lotta Samuelsson informerar om nuläget och vilka insatser som pågår tillsammans med näringslivet för att öka antalet gästnätter med 10 procent under år 2013.
-

Turistchefens information om pågående utvecklingsarbete i Mariestad innefattar bl.a:
Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

-

Göta kanal
Dagens och morgondagens besöksservice.

-

Marknadsföringsinsatser 2013.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Turistchef Lotta Samuelsson
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KS 2013/0208

Information om verksamheten inom Leader Norra Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Arbetet inom Leader Norra Skaraborg drivs av en ideell förening som har till uppgift att
bevilja medel till utvecklingsprojekt i kommunerna Mariestad, Gullspång, Karlsborg och
Töreboda under EU:s programperiod 2007-2013. Pengarna till projekten kommer från de
fyra kommunerna (30 procent), svenska staten (30 procent) och EU (40 procent). Hittills
har drygt 100 projekt fått stöd och av dessa har 41 pågått/pågår helt eller delvis i Mariestads
kommun.
Verksamhetsledare Maria Gustavsson informerar om verksamheten inom Leader Norra
Skaraborg. Informationen innefattar bl.a:
-

Leader som metod att utveckla landsbygden, beskrivning av Leader och hur det är uppbyggt.

-

Hur arbetet har genomförts sedan starten 2007 med fokus på Mariestads kommun.

-

Finansiering, omsättning och resultatet (antal arbetstillfällen mm).

-

Arbetet inför kommande programperiod som startar 1 januari 2014. Leader kommer att
heta CLLD och man får möjlighet att arbeta även med regional- och socialfonden. Leader
kommer under maj att göra en skriftlig förfrågan till kommunerna om de vill vara med i
nästa programperiod.

Exempel på projekt som har beviljats bidrag under innevarande år:
Handelsplats Mariestad
Medel till att framtagning av plan för marknadsföring av Mariestads handel som turistiskt
besöksmål, shoppingsida som integreras med turistportalen, utöka cross-sellingen mellan
handel- och turismföretag, utveckla handeln med koppling till biosfärsområdet och skapa en
handelsakademi. Beviljat belopp från Leader är 356 450 kr och annan faktisk finansiering är
153 450 kr. Projektägare är Mariestads kommun men projektet kommer att överlåtas till den
nybildade ekonomiska föreningen.
Turistsatsning
Medel till framtagning av en ny form av informationsfolder med intressanta besöksmål i
Lyrestad/Böckersboda området. Beviljat belopp är 20 000 kr och projektägare är Lyrestads
samhällsförening.
Myggförening kring sjön Östen.
Medel till uppstart av ett strategiskt och omfattande arbete för att komma tillrätta med
myggproblematiken kring sjön Östen. Beviljat belopp är 20 000 kr och projektägare är
Odensåkers LRF-avdelning.
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Underlag för beslut

Leader Norra Skaraborg, Sammanställning beviljade projekt Mariestads kommun 2008-0101 t.o.m. 2012-12-31.
______________________________________________________
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KS 2013/0088

Fråga om utveckling av cykelleder till områdena Torsö, Sjötorp
och Lyrestad
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara frågan om utveckling av cykelleder till områdena
Torsö, Sjötorp och Lyrestad enligt följande:
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att den långsiktiga ambitionen är att skapa ett ortsoch områdessammanbindande cykelledsnät inom Mariestads kommun. I detta arbete är
idéstudien Cykelled Mariestad ett bra underlag. Kommunstyrelsen konstaterar samtidigt att
det finns flera sträckor inom Mariestads kommun där det behöver skapas bättre förutsättningar för den oskyddade trafikanten. Detta behöver vägas samman i valet av vilka sträckor
som ska prioriteras i genomförandet.
Mariestads kommuns inriktning är främst att skapa förutsättningar för att förbättra trafiksäkerheten för den oskyddade trafikanten med fokus på barn och unga. I första hand avser
Mariestads kommun att försöka genomföra de redovisade åtgärderna vid Ullervad, Jula och
Tidavad.
Mariestads kommun har, som föreningarna redovisar, tidigare uttalat ambitionen att skapa
ett sammanhängande cykelledsnät från centralorten till Torsö och Sjötorp. Denna ambition
gäller och kommunstyrelsen beslutar att framföra önskemålet om att en gång- och cykelbana mellan Hassle och Sjötorp prioriteras i kommande infrastrukturbeslut. Då dessa möjligheter klarlagts kommer kommunen att ta ställning till ev. bildande av arbetsgrupp m.m.
Bakgrund

Torsö Byalag, Torsö Bygdegårds- och idrottsförening, Sjötorps samhällsförening, Sjötorps
bygdegårdsförening, Lyrestads samhällsförening och Lyrestads sockens hembygdsförening
har i en gemensam skrivelse framfört önskemål om att Mariestads kommun omgående organiserar och påbörjar en fördjupad planering samt budgeterar för utveckling av kompletterande cykelleder mellan centralorten och Sjötorp (Lyrestad) samt Torsö.
Föreningarna hänvisar sammanfattat till befintlig och önskad turismutveckling, stärkande av
den lokala infrastrukturen m.m. Argumentationen tar bl.a. avstamp i idéstudien som Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle tagit fram om ”Cykelled Mariestad”. Föreningarna anser att sträckningen Hassle – Sjötorp ska prioriteras.
Tidigare arbete med ortssammanbindande cykelleder
Mariestads kommun beviljades år 2012 statlig medfinansiering för att anlägga vissa sträckor
cykelbana utmed det regionala vägnätet. Vid detta tillfälle prioriterades sträckorna Ullervadsvägen (Svarvarevägen – Åvägen), Ullervad – Jula samt Tidavads skola – Skogsbovallen.
Kommunstyrelsen valde dock att avböja medfinansiering med hänvisning till kommunens
egna ekonomiska situation (§ 67/12).
Justerandes signatur
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Under de senaste åren har Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbetat med
att skapa en cykelled mellan t.ex. Mariestad och Lidköping. Det har sedan länge funnits en
långsiktig ambition att, så som föreningarna skriver, knyta ihop såväl Sjötorp som Torsö
med Mariestads tätort.
Sedan november 2012 finns en idéstudie för Cykelled Mariestad som behandlar sträckorna
Berga – Torsö och Hassle – Göta kanal. Kostnaderna för att anlägga de båda sträckorna
uppskattas i denna studie till lägst 5 600 tkr respektive 4 800 tkr.
Representanter för tekniska förvaltningen, Biosfärsområdet och utvecklingsenheten har varit delaktliga med att utarbeta detta svar.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse från Torsö Byalag, Torsö Bygdegårds- och idrottsförening, Sjötorps samhällsförening, Sjötorps bygdegårdsförening, Lyrestads samhällsförening och Lyrestads sockens
hembygdsförening 2013-03-11, Om utveckling av cykelleder till områdena Torsö, Sjötorp
och Lyrestad.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-03-28, Fråga från samhällsföreningar m.fl. på Torsö och i Sjötorp och Lyrestad om att utveckla cykelleder.
Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, idéstudie, ”Cykelled Mariestad”, 201211-06.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-04-11 § 67, Reservation av medel för medfinansiering av cykelvägar längs regionalt/statligt vägnät.
______________________________________________________

Expedieras till:
Torsö Byalag
Torsö Bygdegårds- och idrottsförening
Sjötorps samhällsförening
Sjötorps bygdegårdsförening
Lyrestads samhällsförening
Lyrestads sockens hembygdsförening
Planeringschef Kristofer Svensson
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KS 2013/0058

Utredning om placering och finansiering av en skatepark
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att ge Idrottsalliansen möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget innan kommunstyrelsen beslutar i ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-02-28 kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anlägga en skatepark i Mariestad med byggstart 2014. Utredningen
skulle innefatta förslag på placering samt kostnadskalkyl.
Fritidschefen har tidigare haft i uppdrag att redovisa förutsättningarna för att bygga en skatepark i Mariestad med byggstart januari 2013. Detta uppdrag avslutades i samband med att
kommunstyrelsen beslutade om investeringsbudget för år 2013 där kostnader för en skatepark inte finns upptagna. Förutsättningarna och behovet av en skatepark finns fortfarande
kvar. Fritidschefen har därför återaktualiserat frågan med målsättningen att skateparken ska
finansieras i 2014 års investeringsbudget.
Förslaget att lokalisera skateparken till Elvärket är inte okontroversiellt då vissa intressegrupper var missnöjda med förslaget till placering redan år 2012. Detta framfördes bl.a. på
olika sociala medier och med insändare i lokaltidningen. Det genomgående argumentet mot
Elvärket var att det inte är centralt placerat. Även utvecklingsenheten framförde åsikter om
alternativ placering av skateparken.
Fördelen med en placering vid Elvärket är att markytan inte kräver något grundarbete och
att den är väl försedd med dränering. Ytterligare fördelar är möjligheten till belysning utan
större installationer, kopplingen till befintlig skatethall, närheten till Elvärkets verksamhet
och personal, verksamhetsutrymmen och toaletter samt det ogenerade läget utan boende
eller verksamhet som kan uppfatta skateparken som störande.
John Magnusson, projektansvarig för åtskilliga av de skateparker som har byggts i Sverige
och anställd vid Bryggeriet i Malmö gymnasieskola med skateinriktning och en av Sveriges
största skateanläggningar, bedömer Elvärkets möjligheter som unika med anledningen av
närheten mellan skatehall och skatepark samt den sammankoppling som kan göras.
Det är inte möjligt att upprätta en detaljerad budget för skateparken innan arbetet med projekteringen och utformningen är avslutad och upphandlingsprocessen kan inledas. Anledningen är att det inte finns så många entreprenörer som kan formgjuta en skatepark enligt
de detaljerade krav som finns för att parken ska vara funktionell. Därför byggs ofta parkerna med en finansieringsbudget som är styrande för storlek och utformning. Parken byggs
efter anslagna medel och inte tvärt om.
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Förslaget till finansiering bygger på en jämförelse av kostnader för storleksmässigt likvärdiga
skateparker. I den tidigare avbrutna projekteringen bedömde John Magnusson att kostnaden för ca 1 000 m2 skatepark vid Elvärket skulle kosta 2 000 tkr.
För att nå finansieringsmålet finns ett skriftligt löfte från Västergötlands Idrottsförbund,
under förutsättning att medlen finns kvar vid ev. byggstart, att bevilja ett investeringsbidrag
ur det s.k. idrottslyftet motsvarande vad man har delfinansierat vid liknande projekt i länet,
ca 400 tkr.
Arbetsutskottets förslag

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

Christer Dalvik (MAP) yrkar att ärendet återremitteras för att ge Idrottsalliansen möjlighet
att lämna synpunkter på förslaget innan kommunstyrelsen beslutar i ärendet.
Björn Fagerlund (M) tillstyrker Dalviks (MAP) yrkande.
Per Rosengren (V) tillstyrker att en skatepark anläggs vid elvärket till en kostnad av 1 600
tkr. Beloppet ska inarbetas i investeringsbudgeten för år 2014.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner kommunstyrelsen beslutar enligt Dalviks (MAP) yrkande.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2013-04-18, Lokaliserings- och finansieringsbeslut för skejtpark i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Tekniska förvaltningen
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KS 2013/0037

Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2012
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöterna i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Marianne Kjellquist (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med lagen
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är kommunerna
Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra
Götalandsregionen.
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2012. Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed och tillämpliga delar
av lagen om kommunal redovisning.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsberättelse för år 2012 avseende samordningsförbundet Norra Skaraborg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Samordningsförbundet Norra Skaraborg)
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KS 2010/0217

Yttrande över förslag till utvidgning av strandskyddsområden i
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun beslutar att lämna följande yttrande över förslaget till utvidgning av
strandskyddsområden i Mariestads kommun:
Mariestads syn på strategisk landsbygds- och kommunutveckling
Mariestads kommun arbetar idag mycket aktivt och kommer fortsätta arbetet för att skapa
nya och attraktiva miljöer för boende och näringsverksamhet vid utvalda stränder inom
kommunen. Vi upplever att Maristads kommun mot bakgrund av de ändringar i lag kring
strandskyddet som skett på senare år i dessa delar utvecklat kommunen enligt regeringens
intention.
Vi har mycket goda erfarenheter om de möjligheter som givits kring Landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LIS). Genom LIS-arbetet har vi idag ett flertal områden som utvecklas på
ett positivt sätt inom såväl näringsliv som boende. Vi märker att attraktiviteten för landsbygden inom kommunen har ökat genom en fin kombination av offensiv lagstiftning och
kommunal planering.
I Mariestads kommun är landsbygden och vatten alltid nära. Landbygdens utveckling är vital
för den samlade kommunutvecklingen. Ett strategiskt vägval för att utveckla kommunen
över tid är att i rimlig utsträckning ta vara på dessa resurser för att i första hand matta av
den tydliga trenden med en minskning av landsbygdsbefolkningens antal. Kommunens kunskap och bedömning är att Sveriges landsbygdskommuner måste kunna erbjuda goda och
attraktiva boendemöjligheter på landsbygden för framtidens inflyttare och invånare.
Generellt ställningstagande över förslaget
Länsstyrelsen Västra Götalands län (Länsstyrelsen) refererar i remissen till att översynen av
strandskyddsområdena sker i enlighet med regeringens proposition 2008/09:119 om strandskyddet och landsbygdsutvecklingen. I nämnda proposition framgår det att regeringens ambition är att Översynen väntas i större utsträckning leda till att områden som nu omfattas av utvidgat
strandskydd upphör att vara skyddade än att nya områden tillkommer. Det konstateras att Länsstyrelsens översyn inte har medfört några minskningar eller upphörande av strandskyddsområden inom Mariestads kommun. Samtliga strandskyddsområden föreslås vara de samma som
de var innan Länsstyrelsens översyn.
För att uppnå regeringens mål att förena strandskyddet och dess syften med en långsiktig
och stabil landsbygdsutveckling anser Mariestads kommun att det är begränsande med generella strandskyddsområden så som Länsstyrelsens förslag är formulerat. Mariestads kommun är av uppfattningen att det vore både önskvärt och lämpligt att införa differentierade
strandskyddsområden utmed utvalda sjöars stränder. Vi är medvetna om att det är resurskrävande att ta fram strandskyddsområdena och den påföljande kontrollen.
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Samtidigt är vi övertygade om att statens sammanvägda mål lättare kommer att nås om man
frångår det administrativa och översiktliga förhållningssättet med att införa bestämmelse om
ett visst strandskyddsområde på ett antal hundra meter utmed en hel sjö. Reglerna blir dock
å ena sidan tydliga och lättkommunicerade, men riskerar samtidigt att bli trubbiga och svåraccepterade om inte deras syfte är uppenbart.
Mariestads kommuns bedömning är att man utifrån lokala förutsättningar med gott fog kan
frångå den generella gränsen på strandskyddsområdet och i stället tillämpa ett förhållningssätt med differentiering av strandskyddsområdena. Det hade varit önskvärt om Länsstyrelsens översyn av det utvidgade strandskyddet hade beaktat detta, eller åtminstone redovisat
varför man i detta skede valt att inte pröva införande av ett differentierat strandskydd kring
exempelvis Vänern.
Mariestads kommun är medveten om differentiering inom avgränsade områden kan hanteras via kommunernas översiktsplanering och detaljplanering. Detta skapar å ena sidan en
grund för en noggrann prövning av en ”lokal differentiering” av strandskyddsområdet, å
andra sidan är det en omfattande process som i vissa fall skulle kunna hanteras på ett enklare och ett mer samhällsekonomiskt rationellt sätt. Exempelvis vid Länsstyrelsens förarbete med bestämmelser om strandskyddsområdenas omfattning. Kommunen bedömer att
Länsstyrelsen har det underlag och den kunskap som krävs för att möjligheter till ett differentierat strandskydd redan i förslaget till utvidgning av strandskyddsområden.
Inför ett differentierade strandskyddsområden kring Vänern
Mariestads kommun anser med stöd av ovanstående resonemang att ett differentierat
strandskydd ska införas vid Vänern. Kommunens bedömning är att ett differentierat strandskyddsområde utmed Vänern skulle stimulera och bidra till en positiv landsbygdsutveckling
utan att påtagligt skada de syften som strandskyddet i sig ska värna och skydda. Ett differentierat strandskydd är även möjligt att hantera inom arbetet att nå de nationella miljömålen.
Om Länsstyrelsen så önskar bidrar Mariestads kommun gärna i detta arbete med exempelvis kompletterande kunskap och andra underlag.
Övriga sjöar
Mariestads kommun har inget att erinra mot de föreslagna utvidgade strandskyddsområdena.
Bakgrund

Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Efter den 31 december 2014
gäller utvidgat strandskydd endast inom områden som har beslutats med stöd av denna nya
lagstiftning, 7 kap 14 § miljöbalken. Avsikten är enligt regeringens proposition 2008/09:119
om strandskyddet och landsbygden att Länsstyrelsen ska se över områden med utvidgat
strandskydd. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens förslag till utvidgningar i strandskyddsområdet i Mariestads kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-23

Sida 11

Kommunstyrelsen
Ks § 108 (forts.)
______________________________________________________

Strandskydd omfattar normalt land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen.
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddet till högst 300 meter
från strandlinjen om det behövs för att säkerställa strandskyddets syften. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt bevara
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
I underlaget framgår att de nya bestämmelserna i miljöbalken innebär en skärpning av kravet för att utvidga det området som omfattas av strandskydd. Avsikten är att det ska finnas
ett tydlig och långsiktigt behov av ett utökat strandskydd. Ett beslut om utvidgat strandskydd behöver grundas på hänsyn till berörda områdens värden samt till nuvarande och
förväntade behov av tillgängliga strandområden.
Länsstyrelsens förslag innebär att:
-

Vänern: Strandskyddsområdet utökas till 300 meter
Vristulven: Strandskyddsområdet utökas till 200 meter

-

Ymsen: Strandskyddsområdet utökas till 200 meter
Östen:
Strandskyddsområdet utökas till 200 meter

Områden där strandskyddet upphävts i samband med detaljplan eller som saknar strandskydd p.g.a. att området var planlagt 1975 och planen fortfarande gäller berörs inte av förslaget. Om dessa detaljplaner upphävs eller ersätts så inträder utvidgat strandskydd enligt en
redovisad avståndsangivelse.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-04-25, Yttrande över förslag
till utvidgning av strandskyddsområden i Mariestads kommun.
Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Mariestads kommun, upprättat
av Länsstyrelsen Västra Götalands län 2013-04-02.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-23
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Kommunstyrelsen
Ks § 109

KS 2013/0153

Prognos 2 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 2 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter
till handlingarna.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 2 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonom Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Prognos 2 år 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-23
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Kommunstyrelsen
Ks § 110

KS 2013/0153

Prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun till handlingarna.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun. Ekonom
Jonas Eriksson föredrar prognosen på sammanträdet.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska de nämnder som uppvisar underskott i de ekonomiska
prognoserna presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Arbetsutskottet beslutade 2013-05-16 att kalla presidierna i barn- och utbildningsnämnden
samt tekniska nämnden för att presentera vilka åtgärder som vidtagits samt vilka åtgärder
som kommer att vidtas för att uppnå en budget i balans under innevarande år. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2013-05-30. Åtgärdsförslagen ska
vara politiskt beslutade.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Prognos 2 år 2013 för Mariestads kommun.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-23

Sida 14

Kommunstyrelsen
Ks § 111

KS 2013/0002

Drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt
flerårsplan 2015-2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år
2014 samt flerårsplan 2015-2016 enligt majoritetspartiernas förslag.
Marianne Kjellquist (S), Linnéa Wall (S), Therese Weckström (S), Nils Farken (MP) samt
Bengt Erik Askerlund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Mariestadspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna) har upprättat ett förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads
kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (M), Christer Dalvik (MAP), Rune Skogsberg (C) samt Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) tillstyrker Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till driftbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Per Rosengren (V) tillstyrker Vänsterpartiets förslag till driftbudget för Mariestads kommun
år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Majoritetspartiernas förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år
2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan 2015-2016.
Vänsterpartiets förslag till driftbudget för Mariestads kommun år 2014 samt flerårsplan
2015-2016.
Skrivelse från kommunrevisionen 2013-03-26, Budgetäskande budget 2014.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-23

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 111 (forts.)
______________________________________________________

Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2013-05-03, Kommunrevisionens budget för
2014 och flerårsplan 2015-2016.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-23
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Kommunstyrelsen
Ks § 112

KS 2013/0204

Riktlinjer vid prövning av möjligheten att utöka kommunens
verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsloppsanläggningar
________________________________________________________________________________________________________________ __________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar framtagna Riktlinjer för prövning av möjligheten att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsloppsanläggningar.
Riktlinjerna ska vara styrande i den nämnds- och förvaltningsövergripande prövningen om
att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsanläggningar
Bakgrund

Under de senaste åren har en rad frågor väckts från främst privatboenden på landsbygden
om kommunens möjlighet att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och
avloppsanläggningar för att även omfatta deras fastigheter. Områden ligger både i närheten
av tätorter och på landsbygden. För närvarande finns aktuella frågor för hantering från följande områden: Solberga/Guntorp, Sjöängen, Sundet, Moviken, Askevik, Nolhagen, Karleby, m.fl.
Planeringschefens, tekniska chefens samt Miljö- och byggnadschefens bedömning är att
dessa frågor inom de närmaste åren kommer att aktualiseras i exempelvis Brommösund och
på flera andra ställen. Frågorna kan även aktualiseras av Mariestads kommun och då främst
av två anledningar.
-

VA-frågorna kan vara en möjlighet för att kunna genomföra kommunens utvecklingsambitioner.

-

Området behöver ”miljösaneras” av någon anledning.

Förslaget bygger på att eventuell utökning av kommunens verksamhetsområde för vattenoch/eller avloppsanläggningar ska grundas på följande frågeställningar
-

Är området att betrakta som ett större sammanhang?

-

Finns det problem med miljö- och hälsa inom området?

-

Har kommunen några utvecklingsambitioner inom området?

-

Har VA-verksamheten några utvecklingsambitioner inom området?

-

Går det att över tid hantera vatten- och/eller avloppshanteringen genom enskilda anläggningar?

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-23

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 112 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, tekniska chefen Åke Lindström
samt miljö- och byggnadschefen Lars Sylvén 2013-05-02, Riktlinjer vid prövning av möjligheten att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsloppsanläggningar
Riktlinjer för beredning av ärenden som berör frågor om att pröva möjligheten att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten- och avloppsanläggningar, 2 maj 2013.
Riktlinjer för beredning av ärenden som berör frågor om att pröva möjligheten att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten- och avloppsanläggningar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Tekniska chefen Åke Lindström
Miljö- och byggnadschefen Lars Sylvén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-23
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Kommunstyrelsen
Ks § 113

KS 2013/0113

Linje 3: Anropsstyrd trafik Mariestad – Ullervad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att linje 3 ska trafikera sträckan Mariestad – Ullervad och
omvänt vid fem tillfällen per vardag. Trafikstart sker i december 2013 och linjen ska
vara anropsstyrd. Linjen ska ha en styv tidtabell där resa kan beställas varannan timma.
2. Kommunstyrelsen beslutar att linje 3 ska utvärderas ett år efter införandet.
Bakgrund

Med anledning av att regionen ska spara 70 miljoner kr på kollektivtrafiken under 20132014 har Västtrafik bland annat sett över de linjer som har ett lågfrekvent resande. Den linje
i Mariestad som berörs av dessa effektiviseringsåtgärder är linje 510 Mariestad – Ullervad/Tidavad. Regionen har beslutat att drar in kortturerna, fyra stycken/dag mån-fre, mellan Mariestad – Ullervad eftersom dessa turer har ett lågt resande där snittet ligger mellan
0,2-3 personer/tur. Effektiviseringen träder i kraft aug 2013. Turerna mellan Mariestad –
Tidavad berörs inte av förändringen.
Att kortturerna tas bort innebär en mycket begränsad möjlighet att åka kollektivt till/från
Ullervad. Ullervad ligger mycket nära Mariestads tätort och är ”attraktivt” för boende. Då
Ullervad fick försämrad stadstrafik i och med omläggningen i december 2010 föreslår utvecklingsenheten att Mariestads kommun ska erbjuda fler resmöjligheter till/från Ullervad i
form av anropsstyrd trafik. Anropsstyrd trafik innebär att turerna måste förbeställas senast
en timma före avresa. Turen körs med taxibil enligt fast tidtabell och linjesträckning.
Förslaget innebär att kommunen ska köpa till en anropsstyrd linje, linje 3, som ska trafikera
sträckan varannan timma vid fem tillfällen mån-fre. Linje 3 ska gå mellan Mariestads resecentrum och hållplats Ullervads sjukhem. I Mariestad stannar den på hållplats Borgmästaregatan. I Ullervad stannar den på alla hållplatser. Turerna ska vara synkade med stadsbussarna, linje 1 och 2, så att man enkelt och lätt kan åka vidare inom tätorten. Linje 3 ska finnas
med i samma tidtabell som övrig stadstrafik.
Ett uppskattat årsresande på 450 resor kostar kommunen 105 855 kr/år enligt offert från
Västtrafik.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-11 att återremittera ärendet tydliggöra turtätheten på
linje 3 Anropsstyrd trafik Mariestad – Ullervad. Vad kommunstyrelsen främst avsåg var att
linje 514, som även trafikerar Ullervad, avgår 15:48 från resecentrum. Linje 3 avgår 15:45.
Utvecklingsenheten konstaterar i en kompletterande skrivelse att en anledning till varför man
inte bör ta bort möjligheten att åka med linje 3 kl. 15:45 är att linje 514 går en annan linjesträckning. Linje 514 utgår, precis som linje 3, från resecentrum men går sedan via Drottninggatan och stannar inte på hållplats Borgmästaregatan, utanför ICA Oxen, som linje 3 gör.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-23

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 113 (forts.)
______________________________________________________

En annan anledning till att styv tidtabell är att föredra, d.v.s. att tidtabellen är lagd så att det
är jämna tidsintervall mellan avgångarna, är att det underlättar för resenären att veta när linjen går. Skulle avgång 15:45 strykas från tidtabellen blir det ett stort glapp mellan 13:45 och
17:45 i linje 3:s tidtabell. Det kan vara svårt som resenär att förstå att han/hon är hänvisad
till en annan linje denna tid.
Då ärendet blev återremitterat finns det inte längre någon möjlighet till trafikstart i augusti
2013 utan trafikstart för linje 3 kan först ske i samband med tidtabellskiftet i december 2013.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2013-04-23, Linje 3 Anropsstyrd trafik Mariestad – Ullervad och omvänt.
Linjesträckning och hållplatser för linje 3
Tidtabell för linje 514.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2013-03-12, Linje 3 Anropsstyrd trafik Mariestad – Ullervad.
Resandestatistik för linje 510, Mariestad – Ullervad/Tidavad.
Beskrivning av linje 3, Resecentrum – Ullervad och omvänt.
Västtrafik, Offert om anropsstyrd linje, Mariestad – Ullervad
______________________________
Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 114

KS 2013/0205

Köpekontrakt för försäljning av del av Gamla staden 6:1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med AB Andersson Fastigheter
(556677-9228) Mandolinvägen 4, 542 41 Mariestad där kommunen överlåter del av fastigheten Gamla staden 6:1 om ca 3 060 kvadratmeter till bolaget.
Den totala ersättningen inklusive moms uppgår till 1 750 tkr.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid tre tillfällen (2009-11-25, 2011-11-09, 2012-10-25)
givit Bo Andersson Fastigheter option på del av kvarteret Bojen för byggande av bostäder.
Optionstiden löpte ut 2013-01-31 och förhandlingar har fortsatt efter optionstidens utgång.
Förhandlingarna har slutförts och ett förslag till köpekontrakt har upprättats. Kontraktet
reglerar uppförandet av tolv bostadshus. Den totala ersättningen inklusive moms uppgår till
1 750 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén, Köpekontrakt avseende försäljning av del av Gamla staden 6:1.
Förslag till köpekontrakt (Kv. Bojen – Projekt Sjöstaden).
Karta över det aktuella området.
PM angående geotekniska förutsättningar samt förslag till åtgärder med anledning av förväntade klimatförändringar.
Geoteknisk utredning, Tekniskt PM geoteknik upprättad av WSP.
Länsstyrelsen Västra Götalands län. Anmälan om vattenverksamhet för stabilisering av kajkant inom fastigheten Gamla staden 6:1 (Kv. Bojen) i Mariestads kommun. Länsstyrelsen
har inget att erinra mot planerad stabilisering av kaj.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Ks § 114 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 115

KS 2013/0206

Förutsättningar för Mariestads kommuns medverkan i
projekt Wallhamn
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun bistår Hushållningssällskapet med
grundläggande information om gällande förutsättningar m.m. för utvecklingen av området
Wallhamn. När Hushållningssällskapet sammanställt den samlade bilden som exempelvis
berör intresse och möjligheter att delta från fastighetsägare, berörda fiskare, berörda lokala
föreningar, Mariestads kommun m.fl. kommer kommunens fortsatta ställningstagande och
engagemang i frågan att prövas. Enligt nuvarande information väntas en samlad rapport
från hushållningssällskapet efter sommaren 2013.
Kommunstyrelsen har föreslagit att ett prioriterat mål för år 2014 är att ta fram en utvecklingsplan eller motsvarande för Sjötorps samhälle. Kommunstyrelsens ambition är att detta
dokument bland annat ska tydliggöra och ge förslag till långsiktiga lösningar för att fortsätta
att utveckla berörd näringslivs- och verksamhetsutveckling. I det förväntade arbetet med
utvecklingsplanen är det särskilt viktigt med ett aktivt samarbete med berörda samhällsföreningar i Sjötorp. Uppdraget fastställs slutligt i samband med kommunfullmäktiges behandling av budget 2014 i juni innevarande år.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-03-07 kommunchefen i uppdrag att, efter beredning, tydliggöra förutsättningarna för Mariestads kommuns medverkan i Wallhamnsprojektet inom ramen för biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
På initiativ av Samhällsföreningen i Sjötorp, fastighetsägare och berörda näringslivsföreträdare har frågan under år 2012 väckts om att utveckla det tidigare välutredda projektet Wallhamn till ett möjligt genomförande. Mariestads kommun var i det tidigare arbetet mycket
involverad med arbetsuppgifter som framtagande av ny detaljplan, miljötillstånd m.m. Projektet genomfördes inte vid detta tillfälle. Mariestads kommun är markägare inom del av
utrednings- och utvecklingsområdet.
Samhällsföreningen i Sjötorp har under år 2012 tagit fram en förstudie som översiktligt och
sammanfattat beskriver förutsättningar och möjligheter att genomföra projektet i allt väsentligt enligt de intentioner som gällde under åren strax efter millennieskiftet.
På uppdrag av Fiskeområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle” fördjupar nu Hushållningssällskapet Skaraborg förutsättningarna för projektet Wallhamn i Sjötorp. Mariestads
kommun har överlämnat det underlagsmaterial som efterfrågats till arbetet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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______________________________________________________

Behandling på kommunstyrelsen

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

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-04-25, Förslag till Mariestads
kommuns medverkan i projekt Wallhamn.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2012/0396

Tekniska nämndens förslag till projektöverenskommelse inom
MTG-samarbetet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag till projektöverenskommelse inom
MTG-samarbetet.
Bakgrund

Revisorerna har i ”Rådgivningsrapport Gemensam Teknisk nämnd Mariestad - Töreboda –
Gullspång 2010-07-06” framfört brister i beställarfunktionen mellan respektive kommun
och den gemensamma tekniska nämnden.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till överenskommelse där ett projekts olika
faser och finansiering med mera redovisas och undertecknas av beställaren samt projektansvarig tjänsteman inom tekniska förvaltningen. Projektöverenskommelsen gäller både driftoch investeringsprojekt.
Tekniska nämnden beslutade 2012-12-11 att skicka dokumentet ”Projektöverenskommelse”
till respektive kommunstyrelse för inlämnande av synpunkter på dokumentet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-01-17att återremittera ärendet till tekniska
nämnden. Arbetsutskottet vill att tekniska nämnden tydliggör hur den föreslagna projektöverenskommelsen förhåller sig till tidigare överenskommelse inom MTG samt hur den förhåller sig till externa investeringsprojekt.
Tekniska nämnden beslutade 2013-04-09 att lämna följande svar till kommunstyrelsen:
-

Mallen för projektöverenskommelser syftar till att förtydliga vad som överenskoms beträffande förutsättningar och krav för ett enskilt projekt.

-

Projektöverenskommelsen påverkar inte tidigare överenskommelser inom MTGsamarbetet.

-

Projektöverenskommelsen används endast som intern överenskommelse

Arbetsutskottets förslag

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

Björn Fagerlund (M) yrkar att kommunstyrelsen ska godkänna tekniska nämndens förslag
till projektöverenskommelse inom MTG-samarbetet.
Jan Hallström (FP) tillstyrker Fagerlunds (M) yrkande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-23

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 116 (forts.)
______________________________________________________

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Fagerlunds (M) yrkande för beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2013-04-09 § 67, Svar till kommunstyrelsen i Mariestad angående projektöverenskommelser inom MTG-samarbetet
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-12-11 § 217, Beställarfunktion - projektöverenskommelse inom MTG-samarbetet.
Förslag till skrivelse för projektöverenskommelse.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Kvalitetsstrateg Maria Torp
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-23

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 117

KS 2013/0225

Entledigande och val av ledamot i styrgruppen för Projekt
Kraftsamling
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen entledigar Christer Dalvik (MAP) från uppdraget att vara ledamot i styrgruppen för Projekt Kraftsamling.
Kommunstyrelsen väljer Johan Abrahamsson (M) till ny ledamot efter Christer Dalvik
(MAP).
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i styrgruppen för Projekt Kraftsamling.
______________________________________________________

Expedieras till:
Christer Dalvik
Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-05-23

Sida 27

Kommunstyrelsen

Ks § 118

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 2 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 25 april 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 2 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 16 maj 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Krishanteringsrådet Östra Skaraborg

Minnesanteckningar från den 18 april 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

VänerEnergi AB

Protokoll från den 9 april 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

MTG Styrgrupp

Anteckningar från den 24 april 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-05-23

Anslagsdatum

2013-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-06-17

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

