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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 182

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Christer Dalvik, sammanfattning av sammanträde med kommuner i samverkan om
Vänerns vattenreglering den 14 mars 2014 i Mellerud (Bifogas).
2. Kallelse till årsstämma i Tidans Vattenförbund den 10 april 2014 i Skövde.
3. Mariestads Motorsällskap. Motorbladet nummer 1/2014.
4. Försvarsmakten, Skaraborgs regemente. Protokoll från försvarsmaktsråd den 4 februari
i Skövde Stadshus.
5. Myggföreningen runt Sjön Östen. Ansökan om medel för att bekämpa myggorna runt
sjön Östen. Det ansökta beloppet är 113 tkr. Motsvarande ansökan behandlades av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12, det ansökta beloppet var då 155 tkr.
Arbetsutskottet beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med Myggföreningen runt sjön Östen och berörda kommuner, upprätta en långsiktig plan för att
bekämpa myggorna runt sjön Östen. Mariestads kommun avvaktar med att ta ställning
till ansökan om bidrag.
(KS 2014/33)
6. E-post från Conny Modig med synpunkter på kostnaderna för båtplats lyftkran och
vinterförvaring av båten.
7. Ersättningsnämnden. Skrivelse, Ersättning till dig som blivit utsatt för övergrepp eller
försummelser i samhällsvården av barn och unga.
8. Styrgruppen för Vänersamarbretet. Beslut att presidiet i Vänersamarbetet ska träffa den
politiska ledningen i samtliga 14 Vänerkommuner för ett samtal om Vänersamarbetet.
Förslaget är ett möte med KSO i Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång på eftermiddagen den 24 april i Lidköping.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09

Sida 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 183

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Hela Sverige ska leva. Inbjudan till Landsbygdsriksdag den 16-18 maj 2014 i Sandviken.
2. Handikappföreningarna, FUB, ABF m.fl. Inbjudan till diskussionsdagen ”Demokrati
för alla” den 11 april i Uddevalla.
3. Göteborgsregionens lokalförbund. Inbjudan till utbildningen ”Förstärkning av den
kommunala demokratin, Nya regler i kommunallagen från 1 februari 2014” den 7 maj
2014 i Göteborg.
4. Gnesta kommun. Inbjudan till seminariet ”Framgångsrikt arbete med jämställdhet i
Gnesta kommun” den 6 maj 2014 i Gnesta.
5. Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet. Inbjudan till uppstartskonferens för
lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet.
6. Västra Götalandsregionen, Västtrafik. Inbjudan till Redovisning – Utfrågning - Trafikplan (RUT) angående Trafikplan 2015 den 7 maj 2014 i Skövde.
7. LRF Kommungrupp Mariestad. Inbjudan till en dag med sysselsättning och de ”Gröna
näringarna” på landsbygden i fokus den 20 maj 2014 i Mariestad.
8. Regionförbundet Örebro. Inbjudan till ”Fredagsakademi Kollektivtrafik och pendling
inom Mälardalen” den 25 april 2014 i Örebro.
______________________________________________________

Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 184

Beslut om närvarorätt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja administratör/projektledare Anneli
Bergqvist Gustavsson närvarorätt vid dagens sammanträde.
2. Arbetsutskottet beviljar studenterna Anna Karlsson samt Kristian Silva närvarorätt vid
behandlingen av ärendet § 187.
______________________________________________________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 185

KS 2014/159

Information om VA på landsbygden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kravet på att utreda ett kommunalt VA-ansvar har varit stort för att i ett tidigt stadie kunna
ge VA-förutsättningar för såväl kommunen som för exploatörer och enskilda fastighetsägare. Detta arbete utgör en del av den övergripande VA-plan som behöver tas fram inom
MTG.
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, tekniska chefen Åke Lindström,
VA-chefen Michael Nordin, miljö- och byggnadschef Lars Sylvén, Miljöinspektör Sven
Broch samt miljöinspektör Jan Svensson informerar om förutsättningarna för kommunalt
VA ansvar på landsbygden
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av VA-ingenjör Elisabeth Hillerton 2014-03-21, Information om VA på
landsbygd.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
VA-chefen Michael Nordin
VA-ingenjör Elisabeth Hillerton
Chefen för Sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 186

KS 2014/160

Begäran om uppdrag för upphandling av Energieffektiviseringsprojekt (EPC) för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska nämnden i uppdrag att, senast den sista
juni 2014, genomfört upphandlingen av ett Energieffektiviseringsprojekt för Mariestads
kommun.
2. Arbetsutskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med en sammanställning över vilka kommunala fastigheter som kan vara aktuella för energieffektiviseringsåtgärder.
3. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att tillsätta en styrgrupp för det förestående arbetet.
Bakgrund

Med syfte att förbättra energihushållningen i kommunens fastigheter har tekniska förvaltningen arbetat med hur detta kan utföras på bästa möjliga sätt. Tekniska förvaltningen anser
att kommunen bör ta ett helhetsgrepp och identifiera bristerna, analysera åtgärdspaket och
därefter utföra dem i en följd. Detta ska ske i samverkan med ett upphandlat specialiserat
energieffektiviseringsföretag, för att nå önskad effekt inom rimlig tidsram.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bo Theorén
2014-03-24, Begäran om uppdrag för upphandling av Energieffektiviserings-projekt (EPC)
för Mariestads kommun
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska chefen Åke Lindström
Fastighetschef Bo Theorén
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 187

KS 2014/50

Mål för kommunstyrelsens verksamheter år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om följande mål för år 2015:
Mål 1: Upprätta en cykelnätsplan för Mariestads tätort och landsbygd.
Mål 2: Upprätta en Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
Mål 3: Samtliga unga arbetslösa i åldern mellan 20 – 29 år med regelbundet
försörjningsstöd, mer än tre månader i följd ska genom AME vägledas från arbetslöshet till praktik, arbete eller studier under 2015 om inga andra hinder föreligger.
Mål 4: Genomföra en förstudie inför etablering av ett Starthus/inkubatorverksamhet i
Mariestads kommun.
Mål 5: Utveckla medborgardialogen genom att införa och driftsätta ett kommunövergripande system för synpunktshantering. (Synpunktshanteringen inkluderar: allmänna
synpunkter, frågor, klagomål, beröm, tips, nuvarande olycksfällan och felanmälningar.)
Bakgrund

Samtliga nämnder ska årligen ställa sig frågan ”Hur kan vi i vår nämnd bidra till förverkligandet av Vision 2030?” Utifrån detta formulerar nämnden därefter fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden. Detta sker i samband med budgetarbetet så att det
säkerställs att det finns resurser att genomföra målen.
Mot bakgrund av tidigare diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott presenterar
sektor ledning följande förslag till mål för kommunstyrelsen 2015:
-

Attraktiv arbetsgivare: De anställda ska uppleva sin hälsa som god och trivas på sin arbetsplats.

-

Cykelnätsplan för Mariestads tätort och landsbygd.

-

Ta fram en Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.

-

100 procent av unga arbetslösa i åldern mellan 20 – 29 år med regelbundet försörjningsstöd, mer än tre månader i följd ska genom AME vägledas från arbetslöshet till
praktik, arbete eller studier under 2015 om inga andra hinder föreligger.

-

Göra en förstudie inför etablering av ett Starthus/inkubatorverksamhet i Mariestads
kommun.

-

Vägplan för prioritering av statliga bidrag (potter) inom det finmaskiga vägnätet.

-

Öka andelen inköpta ekologiska livsmedel i kommunen från 11 – 15 procent (alternativt 20 eller 25 procent).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09

Sida 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 187 (forts.)
______________________________________________________

-

Utveckla medborgardialogen genom att införa och driftsätta ett kommunövergripande
system för synpunktshantering. (Synpunktshanteringen inkluderar: allmänna synpunkter, frågor, klagomål, beröm, tips, nuvarande olycksfällan och felanmälningar.)

Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta om följande mål för år 2015:
Mål 1: Upprätta en cykelnätsplan för Mariestads tätort och landsbygd.
Mål 2: Upprätta en Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun
Mål 3: 100 procent av unga arbetslösa i åldern mellan 20 – 29 år med regelbundet
försörjningsstöd, mer än tre månader i följd ska genom AME vägledas från arbetslöshet till praktik, arbete eller studier under 2015 om inga andra hinder föreligger.
Mål 4: Genomföra en förstudie inför etablering av ett Starthus/inkubatorverksamhet i
Mariestads kommun.
Mål 5: Utveckla medborgardialogen genom att införa och driftsätta ett kommunövergripande system för synpunktshantering. (Synpunktshanteringen inkluderar: allmänna
synpunkter, frågor, klagomål, beröm, tips, nuvarande olycksfällan och felanmälningar.)
Evert Eklind (MAP) tillstyrker Abrahamssons (M) förslag.
Marianne Kjellquist (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta om följande mål för år 2015:
Mål 1: Attraktiv arbetsgivare: De anställda ska uppleva sin hälsa som god och trivas på sin
arbetsplats.
Mål 2: Upprätta en cykelnätsplan för Mariestads tätort och landsbygd.
Mål 3: Upprätta en Landsbygdsstrategi för Mariestads kommun
Mål 4: 100 procent av unga arbetslösa i åldern mellan 20 – 29 år med regelbundet
försörjningsstöd, mer än tre månader i följd ska genom AME vägledas från arbetslöshet till praktik, arbete eller studier under 2015 om inga andra hinder föreligger.
Mål 5: Utveckla medborgardialogen genom att införa och driftsätta ett kommunövergripande system för synpunktshantering. (Synpunktshanteringen inkluderar: allmänna
synpunkter, frågor, klagomål, beröm, tips, nuvarande olycksfällan och felanmälningar.)
Nils Farken (MP) tillstyrker Kjellquists (S) förslag.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget förslag.
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Underlag för beslut

Förslag till mål för kommunstyrelsens verksamheter år 2015.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kvalitetschef Maria Torp)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 188

KS 2014/35

Budget för kommunstyrelsens verksamheter år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner konsekvensbeskrivningen av tilldelade budgetram för år 2015.
Bakgrund

Budgetarbetet i Mariestads kommun inleds med en budgetupptakt då samtliga nämnder beskriver budgetförutsättningar samt inriktning för målarbetet för nästkommande år.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-10 om förslag till preliminära ramar för nämndernas
verksamhet år 2015. Nämnderna har därefter fram till den 16 april att konsekvensbeskriva
den tilldelade budgetramen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför en budgetträff den 23 april då nämndernas presidier och berörda tjänstemän deltar. Därefter följer partipolitiska överläggningar inför beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj och i kommunstyrelsen den 27 maj.
Kommunfullmäktige fastställer ramar för verksamheterna år 2015 samt flerårsplaner för år
2016 och 2017 vid sammanträdet den 16 juni. Därefter fastställer det nyvalda kommunfullmäktige den slutliga budgeten för år 2015 vid sammanträdet i november.
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson informerar om åtgärdsbeskrivning för kommunstyrelsens tilldelade budgetram för år 2015 på sammanträdet.
Underlag för beslut

Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2015.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 189

KS 2014/176

Prognos 1 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner prognos 1 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 1 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson informerar om prognos 1 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 1 år 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
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Ksau § 190

KS 2014/175

Prognos 1 år 2014 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidierna i socialnämnden tekniska
nämnden samt avfallsnämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur de ska uppnå
en budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras vid arbetsutskottets sammanträde
2014-04-23.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att tillsätta en administrativ stödfunktion
i tekniska förvaltningen. Syftet med denna åtgärd är att skapa en tydlig och transparent
redovisning av nämndens ekonomi. Stödfunktionen ska vara tillgänglig för tekniska
förvaltningen under år 2014.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 1 år 2014 för Mariestads kommun.
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson informerar om prognos 1 år 2014 för Mariestads
kommun på sammanträdet.
Underlag för beslut

Prognos 1 år 2014 för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Ekonomichef Maria Vaziri)
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KS 2013/366

Upphävande av beslut om att bygga en ny utescen i Stadsparken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige upphäver beslutet Kf § 83/99 om att bygga ny utescen i Stadsparken.
Beslutet sker mot bakgrund av att Mariestads kommun idag planerar att anlägga en ny temalekplats i Stadsparken inom det område som var reserverat för utescenen. Det konstateras
även att ytan för scenområdet redan har tagits i anspråk i samband med anläggning av nytt
gångstråk genom parken. Detta genomfördes redan under år 2002.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att det för närvarande pågår en utredning om utescener i Mariestads centrum. I denna utredning ska behovet av utescen i Stadsparken redovisas.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1999-05-27 att rusta upp Stadsparken och bygga en ny utescen i parken. Det beslutades vidare att frågan om när scenen ska uppföras får prövas i samband med det årliga budgetarbetet. Frågan hade tidigare initieras i en motion av Per Falk (V).
Under år 2002 anlades ett nytt gångstråk genom Stadsparken mellan Nygatan och parkeringen vid Östra Järnvägsgatan. Detta gångstråk placerades genom den yta som var reseveread för scen och scenområde enligt fullmäktiges beslut 1999.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-10-24 att anlägga en lekplats i Stadsparken
samt att en översyn av trädbeståndet ska genomföras i syfte att göra parken mer inbjudande,
ljus och öppen. Vidare ska belysning förbättras i stadsparken.
Sektor samhällsbyggnad, utvecklingsenheten, har utarbetat ett gestaltningsförslag för en temalekplats med placering i stadsparkens nordöstra del. En viktig aspekt avseende placering
av lekplatsen har varit att i största mån minimera påverkan på parkens kulturhistoriska värden och samtidigt skapa så bra förutsättningar som möjligt för lekplatsen. Den föreslagna
placeringen medför bl.a. att utescenen flyttas alternativt tas bort. Det har även beslutats om
att uppföra en allmän toalett i parken.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-17 att godkänna placering och övergripande gestaltningsförslag för temalekplatsen i stadsparken. Kommunstyrelsen gav vid sammanträdet
även i uppdrag att utreda statusen på det beslut som kommunfullmäktige tog 1999-05-17
(KF § 83/99) beträffande utescen i stadsparken.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt planarkitekt Adam Johansson 2014-03-20, Upphävande av beslut: Utescen i Stadsparken.
Justerandes signatur
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Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 1999-05-17 § 83, Motion om ny utescen i Stadsparken, inklusive beslutsunderlag.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-03-17 § 56, Anläggande av temalekplats i
Stadsparken, Mariestad centralort.
Karta med placering av offentlig toalett och lekplats i Stadsparken.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)
(Planarkitekt Adam Johansson)

Justerandes signatur
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Ksau § 192

KS 2013/0021

Omfattning av kommunalt naturreservat Leksbergs Backe
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att besvara motionen.
Bakgrund

Företrädare för socialdemokraterna i Mariestad har i en motion föreslagit att de delar av
Leksbergs Backe som idag ägs av Mariestads kommun ska avsättas som ett kommunalt naturreservat. Utifrån motionen fick utvecklingsenheten i uppdrag att utreda och lämna förslag till hur naturreservatet kan avgränsas samt hur skötselplanen ska utformas samtidigt
som det rörliga friluftslivet ges möjlighet att utvecklas. I uppdraget ingår även att utreda
möjligheterna till att söka statsbidrag.
Utvecklingsenheten utrett de grundläggande förutsättningarna för hur ett kommunalt naturreservat kan bildas och avgränsas. I detta arbete har även Skogsstyrelsen utfört en inventering av biologisk mångfald i området. I inventering hittades 277 arter inom organismgrupperna fåglar, mossor, svampar och kärlväxter. Utav dessa arter finns sju rödlistade arter och
8 signalarter fördelade på både kommunens fastighet och övriga fastigheter som finns inom
Leksbergs backe.
Inventering visar på höga naturvärden som stödjer att området skyddas genom ett kommunalt naturreservat. Detta innebär att utvecklingsenheten förordar att avgränsningen av ett
kommunalt naturreservat utökas till att omfatta hela Leksbergs backe och därmed inte avgränsas till endast den mark som kommunen idag äger. Detta för att skydda och säkerställa
befintliga värden samt ge goda möjligheter för dessa att utvecklas samt att säkerställa ett attraktivt rekreationsområde för invånarna i Mariestads kommun.
Även Länsstyrelsen har framfört att området bör utökas. Länsstyrelsen ser även att det finns
goda möjligheter att få statsbidrag på upp till 50 procent för eventuella kostnader av markköp samt värdeminskning på egen mark.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, exploateringschef Erik Randén samt exploateringsingenjör Andreas Thorstensson 2014-03-26,
Kommunalt naturreservat Leksbergs Backe.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-30 § 295, Motion om inrättande av naturreservat på del av Leksbergs backe.
Karta, Föreslagen avgränsning av naturreservat där röd markering visar mark som kommunen inte äger.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 192 (forts.)
______________________________________________________

Rapport från Skogsstyrelsen ”Leksbergs backe - Inventering av biologisk mångfald sommaren 2013.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Exploateringsingenjör Andreas Thorstensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 193

KS 2014/161

Beslut om samråd: Detaljplan för Löjan 18, Mariestads centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplan för Löjan 18, Mariestads centralort,
blir föremål för samråd enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-03-16 utvecklingsenheten i uppdrag att upprätta
ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Löjan 18. Detaljplanen upprättas därför med
normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att gymnastikbyggnaden och aulan inom fastigheten
Löjan 18 kan iordningsställas för bostadsändamål. Planområdet omfattar cirka 4 900
kvadratmeter och är beläget i den nordvästra delen av Gamla stan, vid Näset. Planen gränsar i väster till Kyrkogatan, i söder till Domkyrkan och i norr och öster till den gamla bygatan som numera utgör asfalterad bilgata kombinerad med gång- och cykelväg. All mark
inom planområdet ägs av bostadsrättsföreningen Gamla Läroverket.
Föreslagna åtgärder förutsätter att stor hänsyn tas till befintliga kulturvärden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt planarkitekt Maria Nilsson
2014-03-10, Beslut om samråd: Detaljplan för Löjan 18, Mariestads centralort.
Detaljplan för Löjan 18, Mariestads centralort, Samrådshandling upprättad i mars 2014.
Detaljplan för Löjan 18, plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chef sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 194

KS 2013/182

Beslut om antagande: Gestaltningsprogram för Gärdesparken,
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att kompletteras med
ett ekonomiskt underlag
Bakgrund

År 2005 påbörjade Mariestads kommun och Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård, samtalen om att förlägga universitetsbyggnaden med tillhörande övningsanläggningar
till centrala Mariestad. Två år senare invigdes Trädgårdens skola. Detaljplanen för uppbyggnad av övningsanläggningar i Gärdesparken och Humleparken godkändes i november 2009.
Till detaljplanen finns en bilaga som behandlar utformning och gestaltning.
Anläggningarna för praktisk tillämpning och forskning är väsentliga för programmen inom
bygghantverk, trädgårdens och landskapsvårdens hantverk. Förutom grundutbildningar inom
respektive program erbjuds även fristående kurser, masterprogram och forskarutbildning.
För att möjliggöra denna satsning och samtidigt tillgodose allmänhetens fortsatta tillgång
till den värdefulla och centrala Gärdesparken utmed Tidan, påtalades vikten av en övergripande ram för anläggningarna samt en strategi för dess etablering i etapper. I en fördjupad
programutredning presenteras den övergripande parkstrukturen, gångstråkens karaktär och
parkrummens indelning, funktion och strukturella innehåll.
Till förslaget finns en kostnadsberäkning för anläggning och drift av Gärdesparken. Denna
är uppdelad i sex etapper för att slutföra Gärdesparken till nivå C. Vidare kommer en skötselplan att tas fram. Denna ska inkludera vem som är ansvarig för drift och underhåll för
specifika ytor och med vilka frekvenser.
Vision 2030 är kommunens tanke om framtiden. För att nå visionen tas varje år nya steg inom
en eller flera av de fem byggstenarna. Omvandlingen av Gärdesparken är en stor del i detta.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt planarkitekt Sofia Hjort 2014-03-27, Beslut om antagande: Gestaltningsprogram för Gärdesparken,
Mariestads kommun.
Gestaltningsprogram Gärdesparken - antagandehandling upprättad i mars 2014
Gestaltningsprogram Gärdesparken, remissredogörelse upprättad av utvecklingsenheten i
november 2013
______________________________________________________

Expedieras till: Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, Planarkitekt Sofia Hjort,
Exploateringschef Erik Randén
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 195

KS 2014/84

Beslut om samråd: Detaljplan för Galeasen 1 och 3,
Mariestads centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplan för Galeasen 1 och 3, Mariestads
centralort, blir föremål för samråd enligt normalt planförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-03-12 utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta
en ny detaljplan för Galeasen 1 och 3. Detaljplanen upprättas därför med normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900.
Syftet med detaljplanen för Galeasen 1 och 3 är att justera de befintliga byggrätterna till att
rymma två likadana byggrätter som möjliggör fem våningar plus en indragen våning. Planområdet omfattar cirka 4 900 kvadratmeter och är beläget väster om Mariestad centrum vid
Ekudden. Planen gränsar i väster till villabebyggelse, i söder till Skutvägen samt Mariehus befintliga flerbostadshus. I öst gränsar planområdet mot hamnområdet i Tidans mynning och i
norr mot Timmermansgränd och flerbostadshusen Sjöporten. All mark ägs av Mariehus.
Föreslagen bebyggelse rymmer två smalhus med strax över 20 lägenheter i respektive hus.
Enligt underliggande detaljplan tillåts fem våningar plus en indragen takvåning inom den
norra byggrätten och fem våningar inom den södra byggrätten Detta justeras och båda
byggrätter får samma bestämmelser genom att planförslaget istället medger fem våningar
plus en indragen takvåning inom båda fastigheter. Byggrätten i den norra fastigheten justeras genom att bestämmelsen som medger att balkonger uppförs i mindre utsträckning på ett
prickat område tas bort helt till hälften och andra halvan omvandlas till en vanlig byggrätt.
På så vis får de båda byggrätterna samma bredd, det vill säga 19 meter. Den norra byggrätten minskas något i djupledd vilket öppnar upp för byggnader norr om Galeasen 3.
Enligt underliggande detaljplan är det även möjligt att bygga igen och ihop byggrätterna
med en garage-/förrådlänga. Siktstråket från bakomliggande hus öppnas nu upp genom att
byggrätter för garage och förråd minskas avsevärt i det nya planförslaget och öppnar upp
området för bättre utblickar mot Gamla stan och domkyrkan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt planarkitekt Maria Nilsson 2014-03-28, Beslut om samråd: Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Mariestads centralort.
Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Mariestads centralort, Samrådshandling upprättad mars 2014.
Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Mariestads centralort, Plankarta med planbestämmelser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 196

KS 2014/144

Försäljning av mark inom fastigheten Apeln 17
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för en komplettering av
beslutsunderlaget.
Bakgrund

Vadsbolås Skaraborg AB har inkommit med önskemål om att få köpa mark i anslutning till
deras fastighet Apeln 18 för att bygga garage och uthus då de ska inrätta bostadslägenheter i
gamla tingshuset. Markanvändningen följer gällande detaljplan (Dp488) som antogs av
kommunfullmäktige 2012-12-20. Köpekontrakt har upprättats mellan parterna.
Ersättningen bygger på tidigare markförsäljning från angränsande fastighet daterat till 201309-30.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, exploateringschef Erik Randén samt exploateringsingenjör Andreas Thorstensson 2014-03-28, Försäljning av mark Apeln 17.
Förslag till köpekontrakt mellan Mariestads kommun och Vadsbolås Skaraborg AB för försäljning av mark inom fastigheten Apeln 17.
Karta över aktuell fastighet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Exploateringsingenjör Andreas Thorstensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 197

KS 2014/129

Köp av tomtmark inom del av Leksberg S:1 inför framtida försäljning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återemittera ärendet för att kompletteras med
ett underlag som beskriver vad fastigheten är värd.
Bakgrund

Kommunen äger ett bostadshus som står på ofri grund på fastigheten Leksberg S:1. Inom
de närmaste åren finns ett stort investeringsbehov, bland annat underhåll av murstocken
och dräneringen samt att värmekällan, som idag är olja, måste bytas. För närvarande finns
ingen hyresgäst till bostaden och för att lättare kunna sälja bostadshuset behöver en separat
fastighet bildas.
Leksbergs samfällighetsförenings styrelse har medgett att de är villiga att sälja mark för
150 000 kronor för att avstycka en tomt kring det kommunägda bostadshuset. Skolmuseumet berörs inte av avstyckningen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, exploateringschef Erik Randén samt exploateringsingenjör Andreas Thorstensson 2014-03-28, Köp
av tomtmark, del av Leksberg S:1 inför framtida försäljning.
Karta över tänkt avstyckning samt översiktskarta över området.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén
Exploateringsingenjör Andreas Thorstensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 198

KS 2014/77

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya förskrifter kring bärighet
på vissa vägar inom Västra Götalands län
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun lämnar följande yttrande över Trafikverkets förslag till nya förskrifter
kring bärighet på vissa vägar inom Västra Götalands län:
Mariestads kommun konstaterar, i likhet med Trafikverket, att de aktuella vägavsnitten på
de angivna vägarna inom Mariestads kommun inte uppfyller kriterierna för Bärighetsklass 1
(BK 1). Då Trafikverket upplyser om att det inte finns några pengar anslagna i gällande
transportplan för att höja bärigheten på vägarna kan Mariestads kommun inget annat än att
instämma att vägarna även framöver klassas med BK 2.
Under våren år 2014 väntas beslut om en reviderad infrastrukturplan. Om det i regeringsbeslutet ingår en ökad satsning på bärighetsåtgärder förväntar sig Mariestads kommun att Trafikverket skyndsamt reviderar förslaget och uppgraderar vissa utpekade vägar. Bärigheten på
det finmaskiga vägnätet är väldigt viktigt för näringslivsutvecklingen på landsbygden.
Bakgrund

Trafikverket har upprättat förslag till nya förskrifter kring bärighet på vissa vägar inom
Västra Götalands län. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
För Mariestads kommun föreslås inga ändringar för de idag s.k. BK 2-klassade vägarna:
2949
2953
2958
2973

Odensåker (2948) – Skalkarike (2951)
Enskild väg mot Stora Ek – Skrivaregården (2954)
Enskild väg mot Stora Ek – Tidan
Norrkvarn (2972 – Böckersboda (3044)

Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2014-03-30,
Trafikverkets förslag till nya förskrifter kring bärighet på vissa vägar inom Västra Götalands
län.
Trafikverket 2014-02-18, Beredningsunderlag till förslag om bärighetsföreskrifter för Västra
Götalands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
______________________________________________________

Expedieras till:
Trafikverket
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 199

KS 2014/157

Nytt avtal gällande seniorkort (+75)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppdragsavtalet avseende tillköp av seniorkort (+75).
Merkostnaden år 2014 finansieras inom kommunstyrelsens anslagna pengar för kollektivtrafik, ansvar 1031. Merkostnaden för år 2015, ca 200 tkr, inarbetas i kommunstyrelsens budget, ansvar 1031.
Bakgrund

En ny kalkyl på seniorkort har tagits fram av Västtrafik. Kalkylen börjar gälla fr.o.m. den 1
juli 2014. Anledningen till att en ny kalkyl har tagits fram är de nya trafikavtalen, ny enklare
kalkylmodell med fast årspris per kort samt delvis ändrad giltighet. Kalkylen består av två
delar, administrationskostnad (105 kr) och pris per kort (155 kr). Det totala priset för kommunen beror på antalet kort.
I dagsläget finns ca 2 000 registrerade seniorkort i Mariestad vilket skulle innebära en årskostnad om 520 tkr. Priset inkluderar även resor med Närtrafik. Priset avser 2014 års prisnivå och kommer årligen att justeras med hänsyn till Västtrafiks genomsnittliga prisökning
per år.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2014-04-01, Nytt avtal gällande seniorkort (+75).
Uppdragsavtal avseende tillköp av trafik, färdbevis, allmän anropsstyrd trafik samt särfakturerad flextrafik, flexlinjetrafik och skoltrafik.
E-post från Christina Pilemarker, kommunkoordinator, Västtrafik, 2014-03-24.
Specifika villkor för tillköp seniorkort.
Ny kalkyl för fria resor för seniorer inom Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Planeringschef Kristofer Svensson)
(Trafiksamordnare Irene Andersson)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 200

KS 2014/92

Förslag till bildande av naturreservatet Minnesfjället i
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återemittera ärendet för att förankras i respektive partigrupper.
Arbetsutskottet ger chefen för sektor samhällsbyggnad i uppdrag att begära förlängd remisstid av Länsstyreslen Västra Götalands län.
Bakgrund

Länsstyreslen Västra Götalands län har upprättatett förslag till beslut med föreskrifter och
avgränsning samt förslag till skötselplan för naturreservatet Minnesfjället i Mariestads
kommun. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Kommunstyreslens arbetsutskott behandlade frågan 2009-03-18. Arbetsutskottet var vid
detta tillfälle positivt till att ett statligt naturreservat ska bildas vid Minnesfjället. Det nu remitterade förslaget överensstämmer med det som förelåg år 2009.
Underlag för beslutet

Länsstyreslen Västra Götalands län 2014-02-21, Förslag till bildande av naturreservatet
Minnesfjället i Mariestads kommun, inklusive skötselplan.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt miljöinspektör Håkan Magnusson 2014-03-19, Förslag till bildande av naturreservatet Minnesfjället
i Mariestads kommun
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-18 § 141, Förslag till
bildande av naturreservat vid Minnesfjället i Mariestads kommun.
_________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Miljöinspektör Håkan Magnusson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09

Sida 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 201

KS 2013/78

Folkhälsostrategi 2014-2017 för Mariestads Vision 2030
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Folkhälsostrategi 2014-2017 för Mariestads Vision
2030.
2. Kommunstyrelsen ger sektor ledning i uppdrag att följa upp att folkhälsostrategin implementeras i verksamheternas styrdokument.
3. Kommunstyrelsen beslutar att samtliga nämnder årligen ska upprätta en handlingsplan
för implementering av folkhälsostrategin. Handlingsplanen ska redovisas för kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2013-03-21 kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017. Arbetet skulle genomföras i enlighet
med kommunens nya projektmodell. Sektor ledning har upprättat ett förslag till Folkhälsostrategi 2014-2017 för Mariestads Vision 2030
Mariestads Vision 2030 är en ledstjärna för kommunens folkhälsoarbete. Utifrån visionen
har folkhälsmålet ”Friska och Trygga kommuninvånare med den bästa livskvalitén” formulerats. För att folkhälsomålet effektivt ska kunna uppnåsnås har tre målområden prioriterats:
-

Delaktighet och inflytande

-

Trygga och goda uppväxtvillkor

-

Goda levnadsvanor

Mariestads kommun ska aktivt arbeta för Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborgs
övergripande mål: ”Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020.”
Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning är prioriterade målgrupper i
kommunens folkhälsoarbete.
Folkhälsoråd föreslår kommunstyrelsen, att besluta om att anta Folkhälsostrategi för Mariestads Vision 2030, 2014-2017. Folkhälsorådet föreslår även att kommunstyrelsen ger sektor
ledning i uppdrag att följa upp att folkhälsostrategin implementeras i verksamheternas styrdokument.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2014-03-25, Folkhälsostrategi 2014-2017 för Mariestads Vision 2030.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till Folkhälsostrategi 2014-2017 för Mariestads Vision 2030.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Folkhälsorådet)
(Chefen för sektor ledning Maria Vaziri)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 202

KS 2014/162

Avveckling av anställning inom sektor utbildning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna preliminär överenskommelse om
avtalspension inom sektor utbildning. Kostnaden för avtalspensionen finansieras via kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Bakgrund

I samband med förändringar av verksamheter och organisation inom sektor utbildning har
chefen för sektor utbildning föreslagit avveckling av en anställning genom avtalspension.
Preliminär överenskommelse i enlighet med gällande riktlinjer har träffats. Avvecklingen
sker genom överenskommelse om avgångspension med berörd anställd från och med 62 års
ålder. Anställningen avslutas 2014-09-01.
Personalchefen föreslår att avgångspensionen finansieras via kommunstyrelsens anslag till
förfogande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2014-03-27, Avveckling av anställning
inom sektor utbildning.
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektor utbildning
Personalchef Stefan Wallenå
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 203

KS 2013/426

Verksamhetsmodell 2014 - Kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation – konkretisering av ansvarsförhållanden.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att, med anledning av tidigare beslut i kommunfullmäktige om
verksamhetsmodell 2014, gäller nedanstående ansvarsförhållanden i kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation:
-

Mariestads kommun har en förvaltning, organiserad direkt under kommunstyrelsen.

-

Kommunstyrelsen ansvarar för linjeorganisationens utformning.

-

Kommunstyrelsen har ett samlat arbetsgivaransvar.

-

Delegation avseende arbetsgivarperspektivet utgår ifrån kommunstyrelsen.

-

Respektive nämnd ansvarar för verksamhetsuppdrag till förvaltningen.

-

Delegation avseende uppdrag utgår från respektive nämnd.

-

Kommunchefen är chef för ”kommunstyrelsens förvaltning”.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2013-12-16 att godkänna förslag till
Verksamhetsmodell 2014 att gälla från och med den 1 januari 2014. Beslutet innebär att kommunstyrelsen ansvarar för linjeorganisation och arbetsgivarfrågor, samt att nämnderna ansvarar för verksamhetsuppdrag.
Linjeorganisationen beskriver arbetsgivarorganisation och chefsnivåer samt ansvar och befogenheter för ekonomi, personal och verksamhet, den formella strukturen utifrån ansvarsområden och arbetsgivarorganisation, ”Kommunstyrelsens förvaltning”. Kommunchefen är
chef över sektorcheferna och de i sin tur över respektive sektor. I sektorerna finns avdelnings- och verksamhetsområden.
Verksamhetsmodellen är en arbetsstruktur och organisation som beskriver hur vi hanterar
uppdrag ifrån vår uppdragsgivare, respektive verksamhetsansvarig nämnd. Kommunfullmäktige är uppdragsgivare till samtliga nämnder/styrelser. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt samt ett ansvar för att leda och samordna kommunens verksamhet. Ansvarar för utförandet av de uppdrag (den verksamhet) som beställts från nämnden.
Arbetsgivarperspektiv på organisationen:
- En arbetsgivarorganisation
- En förvaltning under Kommunstyrelsen
- Delegation avseende arbetsgivarperspektivet utgår ifrån Kommunstyrelsen
Verksamhetsperspektiv på organisationen:
- Modell för hantering av uppdrag från uppdragsgivare
- Delegation avseende uppdrag från respektive nämnd.
- Nämnd ”äger” ingen del av förvaltningsorganisationen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 203 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt personalchef Stefan Wallenå
2014-03-28, Verksamhetsmodell 2014 - Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation – konkretisering av ansvarsförhållanden.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunchef Lars Arvidsson)
(Personalchef Stefan Wallenå)
(Samtliga nämnder)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 204

KS 2014/22

Ansökan från Allékonstföreningen om ekonomiskt bidrag i form av
kommunal arbetsinsats
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetsmarknadsenheten bistår med den hjälp
som föreningen Allékonst i Mariestad tidigare har efterfrågat även under år 2014 utan att
någon kostnad kommer att debiteras föreningen.
Skriftlig beställning på arbetets omfattning samt när arbetat ska vara utfört ska inkomma till
arbetsmarknadsenheten senast 2014-06-15.
Bakgrund

Föreningen Allékonst i Mariestad har inkommit med en ansökan om stöd/hjälp utan kostnadsdebitering i samband med Allékonsten. Hjälpen består i att förankra stålrör i marken
som används till att exponera tavlorna i Esplanaden. Ansökan har överlämnats till chefen
för arbetsmarknadsenheten (AME) för beredning.
Chefen för AME ställer sig positiv till att bistå med den hjälp som Allékonsten tidigare har
efterfrågat även under år 2014 utan att någon kostnad kommer att debiteras föreningen
Allékonst i Mariestad.
Chefen för AME framhåller att skriftlig beställning på arbetets omfattning samt när arbetat
ska vara utfört ska inkomma till AME 2014-06-15. Materialkostnader kommer att debiteras
föreningen Allékonst i Mariestad, om sådana uppstår i samband med arbetsinsatsen.
Underlag för beslut

Skrivelse från föreningen Allékonst i Mariestad 2014-01-14, Ansökan om ekonomiskt bidrag i form av kommunal arbetsinsats.
Skrivelse upprättad av chefen för AME Lotta Hjoberg 2014-03-21, Svar på remiss ”Ansökan om ekonomiskt bidrag i form av kommunal arbetsinsats”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Föreningen Allékonst i Mariestad
Chefen för AME Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09
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Ksau § 205

KS 2014/133

Dokumenthanteringsplan för redovisnings- och
upphandlingsenheten, Sektor ledning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för redovisningsoch upphandlingsenheten
Bakgrund

Kommunarkivet har, i samverkan med redovisnings- och upphandlingsenheten, upprättat
ett förslag till dokumenthanteringsplan för redovisnings- och upphandlingsenheten. Planen
avser åren 2014 och 2015.
Enligt kommunstyrelsens arkivreglemente ska nya dokumenthanteringsplaner beslutas av
kommunstyrelsen som tillika är arkivmyndighet.
Kommunarkivarien föreslår kommunstyrelsen, tillika arkivmyndigheten, att fastställa förslaget till dokumenthanteringsplan för redovisnings- och upphandlingsenheten.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunarkivarie Jan Christer Wahlbäck 2014-03-17, Förslag till dokumenthanteringsplan 2014-2015 för redovisnings- och upphandlingsenheten, Sektor ledning.
Förslag till dokumenthanteringsplan 2014-2015 för redovisnings- och upphandlingsenheten,
Sektor ledning, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunarkivarie Jan Christer Wahlbäck)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 206

KS 2014/118

Ansökan om bidrag från Lyrestads sockens Hembygdsförening
för nationaldagsfirande
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om bidrag från Lyrestad sockens hembygdsförenings för nationaldagsfirande i Lyrestad.
Bakgrund

Lyrestads sockens hembygdsförening har inkommit med en ansökan om bidrag för nationaldagsfirande i Lyrestad. Ansökan avser täcka föreningens kostnader för bl.a. musikkår och drillflickor i samband med firandet. Ansökan avser ett bidrag om 5 000
kronor.
I budget för föreningsbidrag finns inga medel anslagna för denna typ av arrangemang. De
medel som finns tillgängliga är fastställda av kommunstyrelsen och utgörs av startbidrag,
anläggningsbidrag, hyresbidrag och normerade verksamhetsbidrag.
År 2013 inkom föreningen med motsvarande ansökan om bidrag vilken
arbetsutskottet 2013-05-30 beviljade med finansiering ur utvecklingsenhetens budget.
Underlag för beslut

Ansökan från Lyrestads sockens hembygdsförening 2014-03-04 om bidrag för nationaldagsfirande i Lyrestad.
Skrivelse från fritidschef Tomas Ekström 2014-03-21, Nationaldagsfirande i Lyrestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Lyrestads sockens hembygdsförening
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 207

KS 2014/134

Ansökan om föreningsbidrag från Neuroförbundet-Skövde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om föreningsbidrag från
Neuroförbundet Skövde.
2. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden för handläggning och ställningstagande.
Bakgrund

Neuroförbundet Skövde har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag för år 2014.
Ansökan avser de 37 medlemmar från Mariestad som föreningen bedriver verksamhet för.
Ansökan avser ett bidrag om 3700 kr.
I samband med att budgeten för föreningsbidrag reducerades i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om det s.k. 60-miljonerpaketet försvann möjligheten för föreningar med
ovanstående verksamhet att söka bidrag. Fullmäktiges beslut innebar en tydlig markering att
budget för föreningsbidrag i Mariestads kommun främst ska utgå till verksamhet för barn
och ungdomar. Föreningen ska även bedriva sin verksamhet i Mariestads kommun och vara
registrerade i kommunens föreningsregister.
De av kommunstyrelsen beslutade återstående bidragsformerna; startbidrag, anläggningsbidrag, hyresbidrag och verksamhetsbidrag (för barn och ungdomar mellan 7-20 år) medger
inte möjlighet till bidrag i enlighet med Neuroförbundet Skövdes ansökan.
Underlag för beslut

Ansökan om bidrag från Neuroförbundet Skövde, inklusive verksamhetsberättelse, balans/resultatrapport samt revisionsberättelse.
Skrivelse från fritidschef Tomas Ekström 2014-03-21, Neuroförbundet Skövde, ansökan
om föreningsbidrag.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Expedieras till:
Neuroförbundet Skövde
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09
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Ksau § 208

KS 2014/163

Ansökan om verksamhetsbidrag från Lidköpings dövas förening
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om verksamhetsbidrag från
Lidköpings dövas förening.
2. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden för handläggning och ställningstagande.
Bakgrund

Lidköpings dövas förening har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag för år 2014.
Ansökan avser de medlemmar i Mariestad som föreningen bedriver verksamhet för. Föreningen har inte specificerat ett belopp i sin ansökan.
I samband med att budgeten för föreningsbidrag reducerades i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om det s.k. 60-miljonerpaketet försvann möjligheten för föreningar med
endast vuxenverksamhet att söka verksamhetsbidrag. Fullmäktiges beslut innebär att verksamhetsbidrag endast utgår till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Bidragssökande förening ska även bedriva sin verksamhet i Mariestads kommun och vara registrerade
i kommunens föreningsregister.
De av kommunstyrelsen beslutade återstående bidragsformerna; startbidrag, anläggningsbidrag, hyresbidrag och verksamhetsbidrag (för barn och ungdomar mellan 7-20 år) medger
inte möjlighet till bidrag enligt Lidköpings dövas förenings ansökan.
Underlag för beslut

Ansökan om föreningsbidrag från Lidköpings dövas förening 2014-03-20.
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2014-03-26, Lidköpings dövas förening,
ansökan om verksamhetsbidrag.
______________________________________________________

Expedieras till:
Lidköpings dövas förening
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 209

KS 2014/30

Information: Nämndernas internkontrollplaner 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades 2014-03-12 om nämndernas uppföljning av
internkontrollplanerna för år 2013. Arbetsutskottet uppmärksammade då att kontrollpunkterna i nämndernas internkontrollplaner inte överensstämde med kommunstyrelsens beslutade kontrollpunkter i internkontrollplanen för år 2013.
Arbetsutskottet gav controller Håcan Lundqvist i uppdrag att sammanställa och redovisa
vilka kontrollpunker nämnderna beslutat följa upp i de beslutade internkontrollplanerna för
år 2014 samt att jämföra dem med kommunstyrelsens beslutade kontrollpunkter för år 2014.
Tekniska nämnden har ännu inte antagit någon internkontrollplan för år 2014.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av controller Håcan Lundqvist 2014-03-27, Information om nämndernas internkontrollplaner 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
Controller Håcan Lundqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09
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Ksau § 210

KS 2014/55

Ansökan från Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för
fristående gymnasieskola – Fordon inriktning personbil
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan från Vänergymnasiet om godkännande
som huvudman för fristående gymnasieskola – fordon inriktning personbil.
Marianne Kjellquist (S) samt Nils Farken (MP) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Vänergymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola, i Mariestads kommun programmet fordon inriktning personbil, fr.o.m. läsåret 2015/2016.
Mariestads kommuns gymnasieskola, Vadsbogymnasiet, ingår i ett samverkansavtal med
elva andra kommuner i närområdet (Gymnasium Skaraborg). Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att
alla elever inom Gymnasium Skaraborg har möjlighet att söka önskat program på alla gymnasieskolor inom samverkansområdet.
I Mariestads kommun kommer antalet 16-åringar under perioden 2013 – 2018 uppgå till i
snitt 239 per år. Det totala antalet sökbara gymnasieplatser i Mariestad (exkl. gymnasiesärskolan) uppgår inför hösten 2014 till 338 varav 282 platser finns i den kommunala gymnasieskolan och 56 platser på fristående gymnasieskola. Antalet i Mariestad folkbokförda
16-åringar uppgår 2014 till 231. Det innebär att antalet gymnasieplatser är stort i förhållande
till antalet 16-åringar i kommunen hösten 2014.
Fordonsprogrammet finns idag på sex kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet. Antal platser som erbjuds är 96 och efter första sökomgången är det 102 förstahandssökande inkl. obehöriga.
Inför läsåret 2014/2015 erbjuder inte Vadsbogymnasiet Fordonsprogrammet med inriktningen personbil eftersom det i maj 2013 togs ett beslut om nedläggning av programmet.
Det finns dock fortsatt en efterfrågan bland kommunens ungdomar i årskurs 9 av Fordonsprogrammet med inriktningen personbil.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-03-26 att föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan från Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola – fordon inriktning personbil.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Vänergymnasiet
om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola – fordon inriktning personbil.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09

Sida 37

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 210 (forts.)
______________________________________________________

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

Remiss från Skolinspektionen 2014-02-12.
Ansökan från Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola läsåret 2015/2016.
Skrivelse upprättad av rektor Maria Appelgren och chef sektor Utbildning Katarina Lindberg ” Yttrande angående ansökan från Vänergymnasiet”.
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2014-03-26 § 38, Remiss: Vänergymnasiet ansökan om godkännande som huvudman – Fordon inriktning personbil.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Skolinspektionen)
(Barn- och utbildningsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 211

KS 2014/188

Byte av ventilationsaggregat m.m. i Badhuset
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 2 500 tkr för byte av ventilationsaggregat m.m. i
Badhuset. Kostnaden belastar kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att sammanställa samtliga investeringsprojekt där tekniska nämnden begär finansiering från kommunstyrelsens medel till
förfogande. En sammanställd begäran om ytterligare investeringsmedel ska vara klar att
behandlas av kommunfullmäktige i maj månad.
Bakgrund

Badhuset har ett ventilationsaggregat vars tekniska livslängd är uttjänad. Aggregatet förser
simhallen med friskluft, men har i stort sett obefintlig återvinning. Styr- och reglerutrustningen är uttjänad, d.v.s. att det inte är möjligt att detaljstyra den. De andra aggregaten, som
är sedan huset byggdes i slutet av 1950-talet, har ingen återvinning alls.
Under maj månad år 2014 påbörjas rivningen av befintligt ventilationsaggregat, när Ekuddens utebad har öppnat. Parallellt sker beställning av de nya ventilationsaggregaten, leveranstiden är ca 8-10 veckor. Omdragning av de nya kanalsystemen beräknas även vara klart i
början av augusti månad år 2014. Därefter installeras de nya aggregaten och beräknas vara i
drift när inomhussäsongen börjar i september månad 2014. Aggregatet anpassas storleksmässigt för en kommande tillbyggnad av badhuset. Arbetet upphandlas som en totalentreprenad.
Energibesparingen uppgår till minst 600 tkr/år, beroende på aktuellt energipris. Återbetalningstiden är således ca 5-6 år och projektet ger ett positivt driftnetto.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt fastighetschef Bo Theorén
2014-03-31, Utbyte av ventilationsaggregat mm i Badhuset i Mariestad.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Tekniska nämnden)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09
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Ksau § 212

KS 2011/40

Yttrande till regeringen i planärendet Sundet 5:1 m.fl.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att skicka upprättat förslag till yttrande till Socialdepartementet.
Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av 22 bostadsfastigheter för villa- och
fritidsbebyggelse, vägar och VA-system. Planområdet ligger inom ett av de utpekade
LIS-områdena (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Kommunfullmäktige beslutade
2013-05-27 att anta detaljplanen.
Detaljplanen har sedermera upphävts av Länsstyrelsen. Kommunen beslutade att pröva
Länsstyrelsens beslut på regeringsnivå. Nu har Boverket och Naturvårdsverket yttrat sig i
frågan och kommunen har nu möjlighet att bemöta deras yttrande.
Underlag för beslut

Förslag till synpunkter på Boverkets och Naturvårdsverkets yttranden, Detaljplan för del av
Sundet 5:1 m fl., Torsö, Mariestads kommun, Dnr S2013/7346/PBB.
Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2014-04-09, Beslut om yttrande till Socialdepartementet gällande detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl., Torsö.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Socialdepartementet)
(Planarkitekt Maria Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09

Sida 40

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 213

KS 2013/333

Finansiering av gatuombyggnad Stockholmsvägen etapp 2,
mittendelen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka tekniska nämndens investeringsbudget med
6 000 tkr för gatuombyggnad Stockholmsvägen etapp 2, mittendelen.
2. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-28 § 219 att ekonomienheten, i anslutning till
varje prognostillfälle, ska redovisa kapitalkostnaderna för tekniska nämnden. Nettoeffekten av kapitalkostnadsförändringarna regleras i samband med bokslut.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att lämna ett förslag till
kostnadsfördelning mellan skattekollektivet och taxekollektivet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-11-07 tekniska nämnden igångsättningstillstånd
för ombyggnad av Stockholmsvägen etapp 2. Arbetsutskottet beslutade även att finansieringen skulle ske inom ramen för investeringsbudgeten för år 2014.
Inför ombyggnationen av Stockholmsvägen har ett gestaltningsprogram tagits fram och antagits i juni 2012. Centrumdelen VA-sanerades under år 2012 och omgestaltades under år
2013. På Mittendelen, Verkstadsgatan-Mariagatan, är VA-arbetena påbörjade med avbrott
för vinter. Projekteringsarbetet för gatuombyggnaden på mittendelen är i slutskedet.
Stockholmsvägen etapp 2, mittendelen, var kostnadsbedömd till 4 440 tkr hösten 2013.
I samband med VA-sanering av mittendelen har brister i befintlig grusöverbyggnaden i vägkroppen på delar av sträckan noterats och behov av byte finns.
I samband med genomförande av Stockholmsvägen etapp 2 utförs fördröjning av dagvatten
från gatumark. Kostnader för dagvattenfördröjning är inte med i den ursprungliga kostnadsbedömningen.
Tekniska nämnden beslutade 2014-04-08 att begära tilläggsanslag om 6 000 tkr till investeringen. Tekniska nämnden föreslog även kommunstyrelsen att tillkommande kapitalkostnader justeras i nämndens driftbudget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt projektledare Johan Bengtsson
2014-03-17, Förslag till finansiering för gatuombyggnad Stockholmsvägen etapp 2, mittendelen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 213 (forts.)
______________________________________________________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09

Sida 42

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 214

KS 2013/333

Finansiering av investering för VA-sanering Stockholmsvägen
etapp 2, mittendelen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att utöka tekniska nämndens investeringsbudget med
5 500 tkr för att finansiera VA-sanering av Stockholmsvägen, etapp 2.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till tekniska nämnden att besluta om en eventuell taxeökning för VA-kollektivet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-11-07 tekniska nämnden igångsättningstillstånd
för ombyggnad av Stockholmsvägen etapp 2. Arbetsutskottet beslutade även att finansieringen skulle ske inom ramen för investeringsbudgeten för år 2014.
Stockholmsvägen genomgår ett omgestaltningsprogram i flera etapper och det är nu dags
för etapp 2. Beslut har fattats att i samband med omgestaltning även utföra VA-sanering.
Kostnaderna för denna insats täcks inte av tilldelad investeringsram för VA-verksamheten.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt VA-chef Michael Nordin 201403-18, Förslag till finansiering av VA-sanering Stockholmsvägen, etapp 2.
______________________________________________________
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(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09

Sida 43

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 215

Uppföljning av kommunstyrelsens mål efter prognos 1 år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kvalitetschef Maria Torp informerar om uppföljning av kommunstyrelsens mål efter prognos 1 år 2014 på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kvalitetschef Maria Torp
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 216

Feriepraktik i ideella föreningar år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att de ideella föreningarna Elles IF, Föreningen
Slupen Oskar den II, Inovatum Qvarnstensgruvan, Hamnmagasinet Lyrestad samt Weimer
Fotboll beredas feriepraktikanter då dessa föreningar är aktiva i kransorterna.
Bakgrund

Flera ideella föreningar har tidigare år erhållit feriepraktikanter till sina verksamheter. Då
kommunen inte alltid har verksamhet på kransorterna i gång under sommaren som kan ta
emot feriepraktikanteter kan ideella organisationer bereda dessa ungdomar arbete.
Föreningar som ansökt om att få feriepraktikanter år 2014 är Inovatum teater museum, Elles IF, Föreningen Slupen Oskar den II, Inovatum Qvarnstensgruvan, hamnmagasinet Lyrestad samt Weimer fotboll.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
AME chef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-04-09

Anslagsdatum

2014-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-05-05

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

