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Kommunstyrelsen
Ks § 246

Information: Kommunikationsplan för Vision 2030
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kvalitetsstrateg Maria Torp presenterar kommunikationsplanen för Vision 2030 samt ger en
återblick på den workshop om Vision 2030 som genomfördes december 2012. Återblicken
innefattar en redogörelse över det arbeta som genomförts samt det arbete som planeras.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetsstrateg Maria Torp
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
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Kommunstyrelsen
Ks § 247

KS 2013/0402

Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra
Götaland 2025 – årlig avstämning 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar att lämna synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram
för Västra Götaland 2025 – årlig avstämning 2013 i enlighet med upprättat förslag
Bakgrund

Trafikförsörjningsprogrammet är det centrala styrdokumentet för utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det är det dokument som kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) använder för att lägga sitt uppdrag till Västtrafik och det är kärnan för
samverkan mellan kommuner och region. VGR ansvarar för kollektivtrafiken och kommunerna för samhällsbyggnad och lokal infrastruktur. Programmet beslutades 2012 efter samråd med berörda kommuner genom kollektivtrafikråden.
Kollektivtrafiknämnden gör en årlig avstämning med kommunerna av trafikförsörjningsprogrammets måluppfyllelse. Syftet med remissen är att stämma av arbetet med att nå målen i
trafikförsörjningsprogrammet. Yttranden ska vara kollektivtrafiknämnden tillhanda senast
2013-01-17. Därefter kommer yttranden sammanställas och lyftas i kollektivtrafiknämnden
2014-01-31 för dialog parallellt med att Västtrafiks trafikplan för 2015 konkretiseras. Detta är
omvänd ordning mot ordinarie process men görs för att passa rådens mötestider.
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

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 – årlig avstämning 2013.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2013-12-04, Remiss på ”Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland
2025 – årlig avstämning 2013”.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2013-12-04, Synpunkter från Mariestads kommun på ”Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 – årlig avstämning 2013”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Västra Götalandsregionen
Planeringschef Kristofer Svensson, Trafiksamordnare Irene Andersson
Justerandes signatur
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KS 2013/463

Val av revisorssuppleant i Riksbyggens kooperativa
hyresrättsförening Mariestads Äldrebostäder
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Ström (S) till revisorssuppleant i Riksbyggens
kooperativa hyresrättsförening Mariestads Äldrebostäder.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har att utse revisor och revisorssuppleant i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Mariestads Äldrebostäder. Dessa uppdrag lämnades vakanta då kommunstyrelsen valde ordförande, vice ordförande, ledamöter samt suppleanter efter valet 2010
(kommunstyrelsen 2010-11-25 § 172).
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-14 att välja Stig Hilding (KD) till revisor i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Mariestads Äldrebostäder. Kommunrevisionen har påtalat att kommunstyrelsen även har att välja en revisorssuppleant i föreningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Mariestads Äldrebostäder
Kommunrevisionen
Lönekontoret
Lennart Ström
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KS 2013/0430

Kravregler för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till Kravregler för Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunens kundfordringar ska skötas på ett effektivt sätt. Detta innebär bland annat att
fakturor ska skickas för levererade varor eller utförda tjänster samt att fordringarna ska
kunna följas i kundreskontran.
Då fordringar inte betalas enligt betalningsvillkoren har kravregler tagits fram som tydliggör
rutinerna kring detta. I kravreglerna framgår hur kommunen ska förhålla sig i de situationer
när betalningspåminnelser, avbetalningsplaner, inkasso, avstängning och nedskrivning av
fordringar kan bli aktuella.
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 redovisningschef Lars Bergqvist 2013-11-14, Kravregler för Mariestads kommun.
Förslag till kravregler för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonomichef Maria Vaziri
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KS 2013/0431

Organisation för kommunens folkhälsoarbete
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen konstaterar att organisationen för Safe Community (Säker och Trygg
kommun) med styrgrupp och arbetsgrupper upphör.
Folkhälsorådet och Folkhälsorådets ledningsgrupp leder den övergripande utvecklingen
av folkhälsoarbetet i kommunen vilket innebär ansvar att stödja arbetet för en trygg
och säker kommun.
2. Mariestads kommun ska även fortsättningsvis samverka med Töreboda kommun i
Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Tekniska nämnden ska även fortsättningsvis ansvara för det Lokala Trafiksäkerhetsrådet för Mariestads kommun.
3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att sammanföra BRÅ och LOTS i ett gemensamt råd med ansvar för att utveckla arbetet inom
brottsförebyggande-, trygghets- och trafiksäkerhetsområdena i Mariestad, Töreboda
och Gullspångs kommuner.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-13 att inte återansöka om medlemskap i WHO:s nätverk ”Safe Community”. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-30 kommunchefen i
uppdrag att utreda möjligheten att sammanföra de arbetsgrupper som idag arbetar med
folkhälsofrågor till en sammanhållen arbetsgrupp/ledningsgrupp.
Mariestads kommun bedriver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan
med ett flertal aktörer. Det finns ett avtal om lokalt folkhälsoarbete mellan Hälso- och
sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg och Mariestads kommun 2012-2015. Kommunstyrelsen
antog 2010 ett reglemente för Folkhälsorådet. Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till
kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar i frågor som rör kommunens folkhälsoarbete.
Under folkhälsorådet finns en tjänstemannagrupp, folkhälsorådets ledningsgrupp, som fungerar som en länk mellan politiker och tjänstemän i folkhälsofrågor. Syftet med ledningsgruppen är att utveckla samverkan mellan kommunala förvaltningar och primärvård. Gruppen verkar även för att skapa samverkan med andra aktörer inom t.ex. näringsliv, föreningar
och frivilligorganisationer.
”Säker och Trygg kommun” arbetet har varit en del av kommunens folkhälsoarbete och
samordnas av en styrgrupp där säkerhetssamordnare och folkhälsoplaneraren har lett gruppen med representanter från sju olika arbetsgrupper.
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Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut att inte återansöka om medlemskap i nätverket
”Säker och Trygg kommun ”föreslår chefen för kommunledningskontoret och folkhälsoplaneraren följande förändringar:
-

Den övergripande utvecklingen av arbetet med barnsäkerhet, äldresäkerhet och funktionshinderfrågor kommer att ingå i nuvarande struktur för folkhälsoarbetet.

-

Idrottsgruppen - Fritidschefen får i uppdrag att ansvara för utvecklingen av säker- och
trygghetsarbetet i föreningslivet. Kommunens idrottspolitiska program ska ligga till
grund för arbete och dialog med föreningarna genom Mariestads Idrottsallians.

-

Barnsäkerhetsgruppen - Förskolelärare på Familjecentralen får i uppdrag att ansvara för
barnsäkerhetsarbetet för 0-6 år i Familjecentralens verksamhet.

-

Sjö- och Issäkerhetsgruppen - Tekniska förvaltningens gatuchef får i uppdrag att ansvara för
sjö-och issäkerhetsfrågor i kommunen. Uppdraget innefattar att utreda möjligheten att
sammanföra Sjö- och issäkerhetsgruppen och Båtalliansen till en Sjösäkerhetsgrupp.

-

Medborgarkontoret fortsätter att ansvara för ”Olycksfällan”.

-

Äldresäkerhetsgruppen – Chefen för vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ansvara för det främjande och förebyggande arbetet med äldres trygghet- och säkerhet.

-

Säker och trygg Arbetsplats - Folkhälsoplaneraren får i uppdrag att i samarbete med
Avonova Kinnekullehälsan utreda möjligheten att sammanföra arbetsgruppen för ”Säker- och trygg arbetsplats” med Företagshälsovårdskommittén.

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 chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri samt och folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2013-11-25, Organisation av folkhälsoarbetet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson, Fritidschef Tomas Ekström
Familjecentralen, Gatuchef Matz Hasselbom
Chefen för medborgarkontoret Malin Kvarnrud, Vård- och omsorgschef Lotta Hjoberg
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KS 2013/0433

Ansökan om anslag för uppgradering av M/S Marianne år 2013
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag om 70 tkr till M/S Marianne ekonomisk förening för att slutföra uppgradering av fartyget för bruk i s.k. D-område, vilket
möjliggör trafik till bland annat Laxhall, Brommö och Djurö.
2. Villkor för bidraget:
-

Bidraget beviljas under förutsättning att uppgraderingen är slutförd senast i maj 2014.
M/S Marianne trafikerar Vänerskärgården efter tidtabell under säsongerna 2014
t.o.m. 2016.

-

M/S Marianne samverkar med andra företag inom besöksnäringen för att exempelvis hitta attraktiva paketlösningar.

-

Om trafiken inte genomförs i enlighet med ovanstående villkor ska bidraget återbetalas.

3. Kostnaden om 70 tkr tas ur kommunstyrelsens pengar till förfogande för år 2013.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Christer Dalvik (MAP) träder in i hans ställe.
Bakgrund

M/S Marianne har under tidsperioden 2 juli till och med 3 augusti 2013 genomfört dagsturer tur och retur Mariestad – Sjötorp fem dagar per vecka, turer på Mariestadsfjärden samt
kvällsturer i Vänerskärgården till Skeberga och Restaurang Brygghuset.
Styrelsen för M/S Marianne ekonomisk förening har under innevarande år påbörjat arbetet
med att uppgradera fartyget för bruk i s.k. D-område, vilket möjliggör trafik till bl.a. Laxhall/
Brommö och Djurö. De vidtagna åtgärderna, installation av ekolod och radar till en kostnad
av ca 35 tkr, har finansierats genom charteruppdrag. Den fortsatta uppgraderingen har kostnadsberäknats till 140 tkr. Styrelsen för föreningen bedömer det fullt möjligt att med egna
medel och eventuella fondmedel finansiera slutförandet av uppgraderingen till 50 procent.
Styrelsen för M/S Marianne ekonomisk förening ansöker därför om ett särskilt anslag om
70 tkr för slutförandet av uppgraderingen. M/S Marianne skulle därmed kunna erbjuda intressanta sjöutflykter på Vänern och Göta kanal för Mariestadsbor, turister och andra besökare i området. Styrelsen kan i särskild ordning redogöra för kostnadsberäkningarna.
Det fortsatta renoveringsarbetet med att vårda och bevara fartyget som kulturföremål fortskrider i den takt som anslag från kulturvårdande myndigheter och anslag från fonder tillåter.
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Tre av byggstenarna i kommunens Vision 2030, Den stolta sjöstaden, Internationellt modellområde samt En naturligmötesplats kan läggas till grund för ett beslut att stödja en kulturminnesmärkt båt som gör dags- och kvällsturer i Vänerskärgården.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP) samt Per Rosengren (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Christer Dalvik (MAP) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Ansökan från styrelsen för M/S Marianne ekonomisk förening, Uppgradering av M/S Marianne.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt turistchef Lotta Samuelsson,
Ansökan om anslag för uppgradering från M/S Marianne år 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Styrelsen för M/S Marianne ekonomisk förening
Planeringschef Kristofer Svensson
Turistchef Lotta Samuelsson
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KS 2013/0224

Medborgarförslag om att kommunen generellt ska ha ansvar för
stora och tekniskt komplicerade vatten- och avloppsanläggningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat.
Motivering till fullmäktiges beslut är att frågan om kommunens skyldighet att ordna olika
vattentjänster regleras av lag. Ansvarsförhållanden för olika VA-anläggningar får prövas utifrån egna och individuella förutsättningar.
Kommunfullmäktige konstaterar samtidigt att det pågår ett förvaltningsövergripande utredningsarbete kring ”Hantering av VA-frågor utanför nuvarande verksamhetsområden”. Med
stöd av innehållet i denna utredning kan det bli aktuellt för kommunfullmäktige att samlat
behandla generella ansvarsfrågor kring vatten och avlopp inom Mariestads kommun.
Det pågår ett omfattande arbete med att upprätta en Landsbygdsstrategi för Mariestads
kommun. Ett av de viktigaste områdena som kommer att belysas i strategin är en långsiktig
och hållbar lösning för större VA-anläggningar på landsbygden.
Bakgrund

Anders Johansson, Torsö, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen generellt ska
ha ansvar för stora och mer tekniskt komplicerade VA-anläggningar. Medborgarförslaget
har beretts av utvecklingsenheten i samråd med tekniska förvaltningen samt miljö- och
byggnadsförvaltningen.
I medborgarförslaget framgår att det främst berör VA-anläggningar som av olika anledningar blivit så omfattande att de försörjer fler än 50 brukare eller levererar mer än 10 m3 vatten
per dygn. Sammanfattat medför anläggningar med denna kapacitet och omfattning ett
skärpt krav på tillsyn, teknisk prestanda m.m. Enligt förslagställaren är det svårt att få engagerade personer att arbeta i lokala VA-styrelser.
Om medborgarförslagets intention och önskemål ska uppfyllas krävs det i normalfallet att
kommunens verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsanläggningar utökas till att
omfatta fler områden än idag. För att kunna hantera denna typ av frågeställningar antog
kommunstyrelsen den 23 maj 2013 ”Riktlinjer vid prövning av möjligheten att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsanläggningar. Riktlinjerna ska vara
ett stöd för den samlade förvaltningsorganisationens arbete med dessa frågeställningar.
Mot bakgrund av bland annat detta medborgarförslag har utvecklingsenheten, tekniska förvaltningen (VA) och miljö- och byggnadsförvaltningen under hösten 2013 arbetat med att
identifiera vilka geografiska områden inom Mariestads kommun som kan tänkas bli föremål
för riktlinjernas tillämpning. Denna utredning pågår men kommunens interna regler för behandling av medborgarförslag medför att detta ärende behandlas innan utredningens resultat presenterats.
Justerandes signatur
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Anders Johansson, Torsö, om att kommunen generellt ska ha ansvar
för stora och mer tekniskt komplicerade VA-anläggningar.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson, tekniska chefen Åke Lindström
samt miljö- och byggnadschef Lars Sylvén, Medborgarförslag om att kommunen generellt
ska ha ansvar för stora och mer tekniskt komplicerade VA-anläggningar.
Riktlinjer för beredning av ärenden som berör frågor om att pröva möjligheten att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten och avloppsanläggningar.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Anders Johansson)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Tekniska chefen Åke Lindström)
(Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén)
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Medborgarförslag om att kommunen årligen ska sätta upp en
påskbjörk på torget i samband med nämnda högtid
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering till beslutet är följande:
-

Kostnaden beräknas uppgå till mellan 10 - 15 tkr för transport, uppsättning och nedmontering av en 8-10 meter hög påskbjörk.

-

Björken har en betydligt kortare livslängd som utsmyckning på torget i jämförelse med
en julgran som lyser upp torget från advent till mitten av januari.

Bengt Erik Askerlund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Eva Ekman, Marieholmsvägen 42, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen, till
påsk varje år, ska sätta upp en påskbjörk på Nya Torget på motsvarande sätt som kommunen årligen sätter upp en julgran till jul. Medborgarförslaget har överlämnats till kulturnämnden för beredning.
Kulturnämnden beslutade 2013-05-28 att ställa sig positiva till en påskbjörk på torget. I
bakgrunden till beslutet framhålls att, utan vetskap om de ekonomiska förutsättningarna
vore en Påskbjörk ett trevligt inslag i stadsbilden. Kanske skulle aktiviteter kunna arrangeras
i samband med uppförandet. Mariestadsbarnen skulle exempelvis kunna delta med att pynta
björken. Arrangemanget kan förslagsvis göras i samarbete med Mariestads Handel.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammaträde den 30 september att återremittera
ärendet för att koppletteras med en motivering av kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget.
Kommunledningskontoret föreslår, efter samråd med Handelsplats Mariestad ekonomisk
förening, att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget med följande motivering:
-

Kostnaden beräknas uppgå till mellan 10 000 - 15 000 kronor för transport, uppsättning och nedmontering av en 8-10 meter hög påskbjörk.

-

Björken har en betydligt kortare livslängd som utsmyckning på torget i jämförelse med
en julgran som lyser upp torget från advent till mitten av januari.

-

Ingen tradition finns i Mariestad att smycka torget med en björk vilket medför att
medborgarförslaget inte engagerar näringslivet i någon större utsträckning.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 12

Kommunstyrelsen
Ks § 253 (forts.)
______________________________________________________

Behandling på kommunstyrelsen

Bengt Erik Askerlund (MP) tillstyrker medborgarförslaget.
Per Rosengren (V), Christer Dalvik (MAP) samt John-Gunnar Nilsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Eva Ekman om att kommunen, till påsk varje år, ska sätta upp en
påskbjörk på Nya Torget på motsvarande sätt som kommunen årligen sätter upp en julgran
till jul.
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2013-05-28 § 45, Yttrande gällande Påskbjörk på torget.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt näringslivschef Mats Widhage
2013-11-21, Remiss angående Medborgarförslag om en ”påskbjörk” på torget i Mariestad.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Eva Ekman
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Näringslivschef Mats Widhage)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 13

Kommunstyrelsen
Ks § 254

KS 2012/0318

Medborgarförslag om inköp av isbroddar till alla pensionärer
över 65 år
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motiveringen till beslutet att det i 2 kap. 2 § kommunallagen anges att kommun och landsting
ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat (särlagstiftning). Inköp av isbroddar skulle innebära en initial kostnad om ca 880 tkr och därefter ca 50 tkr/år.
Kommunfullmäktige framhåller att folkhälsorådet även fortsättningsvis stödjer arbetet med
att utveckla arbetet med att förebygga fallolyckor bland äldre.
Bakgrund

Bo Björk, Rapphönsvägen 25 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska köpa isbroddar till alla pensionärer i Mariestads kommun. Ärendet har
beretts av utvecklingsenheten/folkhälsoplaneraren
Antalet personer som är 65 år och äldre i kommunen år 2013 är ca 5 900. Därefter är det ca
310 nya 65 åringar varje år framöver. Idag finns halkskydd/isbroddar att köpa i många butiker, apotek, skoaffärer, dagligvaruhandel, försäkringsbolag mm. Kostnaden för inköp av
isbroddar i butik är ca 150-300 kr.
Utvecklingsenheten/folkhälsoplaneraren föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen att det i 2 kap. 2 § kommunallagen anges att kommun och
landsting ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat (särlagstiftning). Inköp av isbroddar skulle innebära en initial kostnad om ca 880 tkr och därefter
ca 50 tkr/år.
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

Medborgarförslag från Bo Björk, Rapphönsvägen 25 i Mariestad, om att Mariestads kommun ska köpa isbroddar till alla pensionärer i Mariestads kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 14

Kommunstyrelsen
Ks § 254 (forts.)
______________________________________________________

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt folkhälsoplanerare Gunilla
Carlsson 2013-11-20, Yttrande angående ”Medborgarförslag om inköp av isbroddar till alla
pensionärer över 65 år”.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Bo Björk)
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 15

Kommunstyrelsen
Ks § 255

KS 2013/0174

Medborgarförslag om att anställa en person för att arrangera och
samordna kulturella evenemang
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutet motiveras med att Mariestads kommun stödjer bl.a. Kultur & Co i Mariestad vars
främsta syfte är att utveckla och genomföra arrangemang för att utveckla intresset för kultur, trädgård, ekologisk odling mm. Vidare är det svårt att avgränsa kommunens ansvar mot
t.ex. näringslivet och privata entreprenörer avseende arrangemang av kulturella evenemang.
Bakgrund

Lisa Wallenstein, Björsäter Porsagården 1, har inkommit med ett medborgarförslag i vilket
hon föreslår att Mariestads kommun ska anställa en person med ansvar för att arrangera och
samordna kulturella evenemang och andra sammankomster för invånarna och turister i Mariestad. Ärendet överlämnades till kulturförvaltningen för beredning.
Kulturnämnden behandlade medborgarförslaget 2013-11-05 och framhöll att förslaget är
lovvärt och att det skulle vara positivt för nämndens verksamhet. Nämnden ansåg dock att
medborgarförslaget var generellt hållet och det finns ett antal punkter som bör förtydligas:
-

Vilken form av kulturella evenemang?

-

Kommunen får inte bedriva kommersiell verksamhet eller konkurrera med det lokala
näringslivet. Var sätts gränsen för vilken form av kulturella evenemang som personen
ska samordna?

-

Mot vilka aktörer ska samordningen ske?

-

Kommunens arrangemang måste ligga i linje med Vision 2030 och den nya varumärkesplattformen.

Kulturnämnden skulle gärna se en uppväxling kring att samordna fler kulturella evenemang,
men eftersom kärnverksamheten måste prioriteras finns det idag ingen möjlighet inom ramenför befintlig budget.
I juni bildades en ny förening, Kultur & Co i Mariestad, vars främsta syfte är att utveckla
och genomföra arrangemang för att utveckla intresset för kultur, trädgård, ekologisk odling
mm. Frågan skulle kunna ställas till föreningen Kultur & Co om denna kunde tänkas finna
det intressant att samordna fler evenemang än Kultur- och skördefesten.
I beslutet framhöll kulturnämnden att medborgarförslaget är positivt men att det i dagsläget
inte finns något utrymme för ytterligare en tjänst inom kulturförvaltningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 16

Kommunstyrelsen
Ks § 255 (forts.)
______________________________________________________

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 beslut

Medborgarförslag från Lisa Wallenstein om att kommunen ska anställa en person för att
arrangera och samordna kulturella evenemang.
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2013-11-05, Remiss: Medborgarförslag om att anställa
en person för att arrangera och samordna kulturella evenemang.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Lisa Wallenstein)
(Kulturnämnden)
.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 256

KS 2013/0434

Old Ox – Chamber Music Festival 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 150 tkr till Old Ox – Chamber Music Festival år
2014. Anslaget finansieras med kommunstyrelsens medel till förfogande år 2014.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på olika marknadsföringsåtgärder i samband med Old Ox – Chamber Music Festival år 2014.
Bakgrund

Sista helgen i juni år 2013 genomförde Mariestads kommun Old Ox – Chamber Music Festival. Festivalen är ett samarbete med Västra Götalandsregionens kultursekretariat och Nordiska Kammarmusikföreningen/Aurora Chamber Music. Ambitionen är att festivalen ska
vara en årligt återkommande exklusiv musikfestival i världsklass. Den ska samla en elit av
musiker och framföra kammarmusik enligt förutbestämda konstnärliga och ekonomiska
ramar. Festivalen ska även, genom samarbeten med andra konstarter och nätverk, bredda
och fördjupa det konstnärliga konceptet.
Syftet med Old Ox – Chamber Music Festival är att bredda kulturutbudet i regionen till
gagn för såväl turism som lokalt näringsliv och kommuninvånarna. Evenemanget ska sätta
Mariestad på den musikaliska kartan och vara en motor i det lokala kulturlivet.
Rapporten för Old ox – Chamber Music Festival 2013 färdigställdes i slutet av september
och har redovisats för kommunstyrelsen under november månad. Eventet hade höga besökssiffror och har mottagits mycket positivt av Mariestadsborna. Det nya programmet för
2014 är nu klart. Planen är att under år 2014 öka antalet konserter samt att utnyttja lokaler
som kan ta emot en ökad publik vilket skapar förutsättningar att fördubbla antalet besökare.
Enligt budget för år 2014 har Nordiska Kammarmusikföreningen ansökt om ett bidrag från
Mariestads kommun om 150 000 kr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Christer Dalvik (MAP), Ingbritt Andersson (M) samt John-Gunnar Nilsson (M) tillstyrker
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 256 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2013-11-24, Old Ox - Chamber Music
Festival 2014.
Verksamhetsbeskrivning Old Ox - Chamber Music Festival 2014.
Old Ox - Chamber Music Festival 2014 – Budget.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 257

KS 2013/0425

Nya internhyresregler för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till nya internhyresregler.
Beslutet gäller under förutsättning att tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden antar upprättat förslag till nya internhyresregler vid nämndernas sammanträde den 17
respektive 18 december.
Bakgrund

Tekniska förvaltningen har upprättet förslag till nya internhyresregler. Bakgrunden är bl.a.
att elevantalet i skolan varierar över tid, vilket innebär att skollokalernas antal och storlek
även behöver förändras i snabbare takt. Nuvarande internhyresregler medger inte detta. Det
nya förslaget ger utrymme för variationer med en månads varsel. Övriga förändringar i internhyresreglerna är marginella.
Ärendet ska även behandlas av tekniska nämnden (2013-12-17) samt barn- och utbildningsnämnden (2013-12-18). Tekniska förvaltningens förslag till beslut i tekniska nämnden är att
nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta fastighetsavdelningens förslag till
nya internhyresregler.
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 fastighetschef Bosse Theorén 2013-11-26, Nya internhyresregler.
Förslag till Regler för lokalhyror.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Fastighetschef Bo Theorén
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 258

KS 2013/0425

Ändrad modell för uthyrning av idrottshallar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till modell för uthyrning av idrottshallar inom kommunens verksamhet. Beslutet gäller från och med 1 januari år 2014
2. Kommunstyrelsen beslutar att budgetramen om 2 462 tkr (2013 års nivå, justeras med
KPI för år 2014) överförs från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden
som får en delvis outhyrd skattefinansierad del att förvalta och hyra ut.
Lokalförhyrning enligt denna modell följer reglerna för internhyror med gängse årliga KPIhöjning.
Bakgrund

På uppdrag av kommunchefen en arbetsgrupp genomfört en översyn av finansiering och
organisatorisk placering av kommunens idrottshallar. Arbetsgruppen har bestått av barnoch utbildningschef, fastighetschef, fastighetsförvaltare, grundskolechef, ekonomienhetsansvarig, redovisningschef, samt berörda förvaltningsekonomer.
Idag hyr barn- och utbildningsförvaltningen hela skolfastigheter, d.v.s. både själva skolbyggnaderna och tillhörande idrottshallar. Då förvaltningen inte använder idrottshallarna
efter skoltid eller på helger så finns ett schabloniserat avdrag för detta. Detta avdrag medför
en lägre internhyra än vad som annars skulle varit.
Det upprättade förslaget till ny modell för uthyrning bygger på att barn- och utbildningsförvaltningen betalar en modulavgift per beräknad utnyttjad timma istället för att som idag, stå
för hela hyreskostnaden minus det schabloniserade avdraget. Denna modell bedöms bli mer
korrekt redovisningsmässigt och i linje med de internhyresregler som redan finns.
Som ett första steg har underlag tagits fram enligt denna beräkningsmodell för grundskolans
idrottshallar. I nästa steg kommer beräkningar även att göras för gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan.
Arbetsgruppen föreslår att kommunstyrelsen antar en ny modell för uthyrning av idrottshallar inom kommunens verksamhet. I samband med detta ska budgetramen om 2 462 tkr
(2013 års nivå, uppräknas med KPI för år 2014) flyttas från barn- och utbildningsnämnden
till tekniska nämnden som får en delvis outhyrd skattefinansierad del att förvalta och hyra ut.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 258 (forts.)
______________________________________________________

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 kommunchef Lars Arvidsson, barn- och utbildningschef Katarina
Lindberg samt tekniska chefen Åke Lindström 2013-11-26, Ändrad modell för uthyrning av
idrottshallar.
Förslag till Ny beräkning av modulavgift avseende hyra av idrottshallar” 2013-11-26.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Tekniska chefen Åke Lindström
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 259

KS 2013/435

Statsbidrag för utökad matematikundervisning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överföra budgeten för statsbidraget för utökad matematikundervisning till barn-och utbildningsnämnden. Beloppet för år 2014 är 1 235 tkr.
Statsbidragen för utökad matematikundervisning i årskurserna 1-3 samt 4-6 läggs in i budget
för plan 2015 -2017.
Bakgrund

Regeringen har beslutat om utökad undervisningstid i matematik i grundskolan och särskolan. Den utökade undervisningstiden fördelas med 60 minuter i veckan i årskurserna 1, 2 och
3. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2013 och tillämpas från och med höstterminen 2013.
I propositionen beskrivs de ekonomiska konsekvenserna av att utöka undervisningstiden i
grundskolan och särskolan. Kostnadsökningen beror främst på utökade lönekostnader för
lärarlöner. I budgetpropositionen och senare även i riksdagens beslut, fastställdes en höjning
av nivån på anslaget Kommunalekonomisk utjämning för att kompensera skolhuvudmännen
för ökade kostnader.
Statsbidraget för ökad undervisningstid i matematik årskurs 1-3 är 52 kr/invånare för år 2014
och fortsätter till och med år 2017. Budget 2014 är beräknad på 23750 invånare. Detta innebär att statsbidraget för år 2014 uppgår till 1 235 tkr. För årskurs 4-6 finns ett nytt utökat
matematikstöd med 25 kr/inv. år 2016 och 49 kr/inv. år 2017.
För att klara utökningen av matematikämnet enligt det statliga uppdraget och Skollagen hävdar utbildningschefen att de utökade statsbidragen behöver tillfalla barn- och utbildningsnämnden från och med 2014. Det innebär att det budgeterade resultatet för år 2014 sänks
med motsvarande belopp d.v.s. 1 235 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Per Rosengren (V) samt 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 chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri 2013-12-03, Statsbidrag utökad matematikundervisning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Kommunstyrelsen
Ks § 259 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg
Chefen för kommunledningskontoret Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 24

Kommunstyrelsen
Ks § 260

Information: Sammanställning över planuppdrag samt redovisning av
aktuella optioner och försäljningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen framförde 2013-11-07 önskemål om en redovisning av aktuella planuppdrag, optioner och försäljningar på sammanträdet i december.
Planeringschef Kristofer Svensson samt mark- och exploateringschef Erik Randén redovisar
utvecklingsenhetens sammanställning över planuppdrag samt aktuella optioner, försäljningar och förvärv på kommunstyrelsens sammanträde.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Mark- och exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ksau § 261

KS 2013/0002

Kommunstyrelsens budget för år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer internbudgeten för år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat ett förslag till interbudget för kommunstyrelsens verksamheter för år 2014. Kommunstyrelsen har tidigare informerats om förutsättningarna för internbudgeten. Detta var innan kommunfullmäktige beslutade om kommunens totala budget
för år 2014.
Ekonom Jonas Eriksson presenterar förslaget till interbudget för kommunstyrelsens verksamheter för år 2014 på sammanträdet.
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

Förslag till Internbudget för Kommunstyrelsen 2014, väsentliga förändringar i kostnader
mot 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 262

KS 2013/440

Tidplan för budgetprocessen under år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för budget och målarbete under år 2014 inför budget
2015-2017 enligt upprättat förslag.
Bengt Erik Askerlund (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat ett förslag till tidplan för budget och målarbete under år
2014 inför budget 2015-2017.
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson presenterar förslaget på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

Bengt Erik Askerlund (MP) yrkar att tidplanen ska avse preliminär budget och målarbete under år 2014.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Underlag för beslut

Förslag till tidplan för budget och målarbete under år 2014 inför budget 2015-2017.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 263

KS 2013/444

Tidplan för uppföljning av budget 2014 –
Årsprognoser och åtgärdsplaner
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för uppföljning av budget 2014 – Årsprognoser och
åtgärdsplaner enligt upprättat förslag.
Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat ett förslag till tidplan för uppföljning av budget 2014 – Årsprognoser och åtgärdsplaner.
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson presenterar förslaget 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

Förslag till tidplan för uppföljning av budget 2014 – Årsprognoser och åtgärdsplaner.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 264

KS 2013/444

Utvärdering av parkdriftupphandling i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar att avbryta upphandlingen av driftentreprenad inom parkverksamheten då kostnaden för parkdriften blir högre med en privat entreprenör.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att införa driftentreprenad inom parkverksamheten som en del i dokumentet ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads
kommun”. Den uppskattade besparingen var ca 10-12 procent av parkbudgeten vilket skulle
ge en lägre kostnad om 1 000 tkr.
Upphandling av parkdriftentreprenaden påbörjades under hösten 2013. Vid sammanställningen av anbuden konstateras att tre anbud inkommit. Inget av företagen har lokal anknytning.
Kostnaden för parkdriften i Mariestad uppgick år 2012 till 6 700 tkr exklusive kapitalkostnader (1 700 tkr), arbetsledning (500 tkr), central administration (300 tkr) och material (400
tkr). Att administrera entreprenaden kräver lågt räknat en insats från kommunen om 250
tkr. För att kompensera för kostnadsökningar mellan beräkningsåret (2012) och beräknad
entreprenadstart (2014) har ett belopp om 500 tkr motsvarande 6,7 procent av totalkostnaden lagts till.
En sammanställning visar att det lägsta anbudet är 8 procent dyrare än att driva verksamheten i egen regi. Om besparingen som nämns i ”Åtgärdsprogrammet” ska kunna uppnås
måste kostnaden för entreprenaden vara 7 400 tkr-7 600 tkr vilket motsvarar 16-19 procent
lägre kostnad än anbudet.
Övriga konsekvenser för tekniska förvaltningen såsom kostnader för tomställning av lokaler, avveckling av stödverksamhet och fordon samt minskad möjlighet till sociala insatser
har utelämnats i redovisningen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på kommunstyrelsen

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

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 29

Kommunstyrelsen
Ksau § 264 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2013-12-04, Utvärdering av parkdriftupphandling i Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
Gatuchef Matz Hasselbom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-12-19

Sida 30

Kommunstyrelsen
Ks § 265

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Protokoll från den 28 november 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 21 november 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 28 november 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från den 5 december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

VänerEnergi AB

Protokoll från den 12 november 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Hantverkslaboratoriets styrgrupp

Minnesanteckningar från den 20 augusti 2013 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-12-19

Anslagsdatum

2013-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-01-13

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

