Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-11

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, kl 8:30 – 12:00

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Henrik Karlsson (M)
Janne Jansson (S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Britta Wänström (V)
Bengt Olof Aronsson (L)
Lena Garre (S)
Lennart Ström (S)
Björn Andersson (M)

kommunrevisionen § 314
kommunrevisionen § 314
kommunrevisionen § 314
kommunrevisionen § 314
kommunrevisionen § 314

Lars Dahlin
Jonas Eriksson
Lars Bergqvist
Erik Randén
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

auktoriserad revisor PwC § 314
ekonomichef § 311
redovisningschef § 311
exploateringschef § 312
kommunchef
kommunsekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 309-316

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-09-11

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-09-11

Anslagsdatum

2017-09-13

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-10-06

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 309

Dnr 2017/00007

Inbjudningar

1.

Trafikverket. Inbjudan till öppet hus den 13 september i Leksbergs
församlingshem klockan 16-19 för möjlighet att lämna synpunkter inför det
fortsatta arbetet med ombyggnation av E20 förbi Mariestad.

Inbjudningarna anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-11

Sida 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 310

Dnr 2017/00005

Handlingar att anmäla

1.

RÖS. Information från förbundschefen om beslut att avsluta tjänsten som
förbundsdirektör.

2.

Stödföreningen för småskalig vattenkraft. Skrivelse till Sveriges alla kommuner
om att Stödföreingen för småskalig vattenkraft har bildats. Föreningen ska verka
för levande vattendrag med småskalig vattenkraft.

Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-11

Sida 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 311

Dnr 2017/00121

Delårsrapport för Mariestads kommun 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för år 2017.
Bakgrund

Enligt kommunens tidplan för ekonomisk uppföljning ska en delårsrapport upprättas
och delges kommunfullmäktige.
Redovisningsenheten har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2017 för Mariestads
kommun. Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om delårsrapporten på
sammanträdet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-09-01,
Delårsrapport för Mariestads kommun 2017
Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2017-08-23,
Delårsrapport för Mariestads kommun 2017
Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Mariestads kommun.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-09-11

Sida 6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 312

Dnr 2017/00277

Försäljning av Stubinen 4
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till avtal gällande
försäljning av Stubinen 4.
Bakgrund

R77 Sweden AB med organisationsnummer 559113-3623 har visat intresse av att
köpa en tomt inom Karlslundsområdets östra del, Stubinen 4. Mark- och
exploateringsenheten har upprättat ett förslag till köpekontrakt för den aktuella
tomten. Tomten är 12 271 kvadratmeter och föreslås säljas för 858 970 kronor.
Industriområdet är under uppbyggnad och beräknas stå klart under våren 2018. Med
anledning av detta är tillträdesdatumet för ovanstående tomt, (Stubinen 4) satt till den
1 mars 2018.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kommunchefens förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2017-08-28, Försäljning
av Stubinen 4
Förslag till köpekontrakt för Stubinen 4

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 313

Dnr 2017/00280

Finansiering av välkomstmiddag på Byggnadsvårdens konvent
2017
Arbetsutskottets beslut

Mariestads kommun tackar ja till förfrågan om att stå som värd för Byggnadsvårdens
konvents välkomstmiddag den 27 september.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera välkomstmiddagen vid
konventet den 27 september med 40 000 kronor. Kostnaden belastar
kommunstyrelsens medel till förfogande innevarande år.
Bakgrund

För tredje gången arrangeras Byggnadsvårdens konvent i Mariestad. Konventet är en
branschträff för personer som arbetar och forskar inom området byggnadsvård.
Konventet lockar cirka 400 deltagare och genomförs på Jubileumsteatern och
Residenset under tre dagar, den 27 – 29 september. Arrangörer för arrangemanget är
Riksantikvarieämbetet, Västarvet, Svenska byggnadsvårds-föreningen och
Hantverkslaboratoriet/Göteborgs universitet.
Hantverkslaboratoriet har inkommit med en förfrågan till Mariestads kommun om
kommunen vill vara värd för välkomstmiddagen vid konventets första dag och även
en förfrågan om bidrag till finansiering av middagen.
Mariestads kommun har vid konventents två tidigare tillfällen, 2013 och 2015, stått
som värd för välkomstmiddagen och bidragit finansiellt med en summa om 30 000
kronor.
Vid välkomstmiddagen på Jubileumsteatern medverkar, utöver konventbesökare,
arrangörer, finansiärer samt invigningstalarna även riksantikvarie Lars Amréus,
skådespelerskan Ulla Skoog, Conny Brännberg (ordförande i kulturnämnden Västra
Götaland) samt gästföreläsare Kate Clark från Wales.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kommunchefens förslag till beslut
och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 313 (forts).

____________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-08-25, Finansering
välkomstmiddag Byggnadsvårdens konvent
Förfrågan till Mariestads kommun om värdskap för välkomstmiddagen vid
Byggnadsvårdens konvent 2017
Pressmeddelande för Byggnadsvårdens konvent 2017

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Hantverkslaboratoriet, Linda Lindblad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-09-11

Sida 9

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 314

Dnr 4245

Dialogmöte med kommunrevisionen
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunrevisionen har beslutat att genomföra
återkommande dialogmöten under året. Dialogmötena ska förläggas till
arbetsutskottet närmast efter det möte då utskottet behandlat respektive prognos.
Nästa dialogmöte genomförs den 22 november.
Vid dagens möte diskuteras bland annat följande punkter:
-

Delårsbokslut

-

Granskning av vikariehanteringen inom sektor stöd och omsorg

-

Konsekvensanalyser inför budgetbeslut i fullmäktige

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedierats till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 315

Dnr 3384

Information på sammanträdet
Det lämnas ingen information på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 316

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Försäljning av mark i Lyrestad

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att undersöka
möjligheten att avyttra fastigheten del av Lyrestads Klockarbol 5:46 i samband med
försäljning av Ordenshuset, för att möjliggöra för den framtida ägaren att
t ex uppföra seniorvillor (parhus) på tomten.
_____________________________
Hälsotal

Ekonomienheten har upprättat delårsbokslut per den 31 augusti som delges
arbetsutskottet vid dagens sammanträde. Med anledning detta beslutar
arbetsutskottet att ge kommunchefen i uppdrag att bjuda in personalchefen med
medarbetare från HR-avdelningen för att redovisa resultatet (nulägesrapport) av den
pågående hälsosatsning som genomförs inom kommunen sedan ett par år tillbaka.
Redovisningen ska även omfatta en rapport över aktuella sjukskrivningstal med
analys kopplat till hälsosatsningen. Återrapporteringen ska ske på arbetsutskottets
sammanträde den 11 oktober.
____________________________
Remiss gällande småskaliga vattenkraftverk

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att undersöka
möjligheten att lämna ett gemensamt remissvar tillsammas med Töreboda,
Gullspång, Essunga och Grästorp på remissen ”Promemoria med förslag till ändrade
bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft”. Remissen kommer från
Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet och svar ska lämnas senast den
2 oktober 2017.
_____________________________
Anläggningsförrättning Brommö

Med anledning av det uppdrag som Länsstyrelsen fått om
anläggningsförrättning på Brommö ger kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheten att förhandla/delta i
förrättningen för vägar och färja med Sveaskog och Naturvårdsverket.
_____________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 316 (forts).

_____________________________
Slutredovisning investeringsobjekt

Ekonomienheten har upprättat delårsbokslut per den 31 augusti som delges
arbetsutskottet vid dagens sammanträde. Med anledning detta beslutar
arbetsutskottet att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med sektor
samhällsbyggnad utreda och lämna förslag på en slutredovisning av
investeringsobjekt som överskriver en viss summa (ca 15 miljoner kronor).
____________________________
Igångsättningstillstånd

Ekonomienheten har upprättat delårsbokslut per den 31 augusti som delges
arbetsutskottet vid dagens sammanträde. Med anledning detta beslutar
arbetsutskottet att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med sektor
samhällsbyggnad se över möjligheten att utöka underlagen inför beslut om
igångsättningstillstånd med bland annat exploateringskalkyler.
____________________________
Kostnadsutveckling

Ekonomienheten har upprättat delårsbokslut per den 31 augusti som delges
arbetsutskottet vid dagens sammanträde. Med anledning detta beslutar
arbetsutskottet att ge kommunchefen i uppdrag att göra en redovisning över de
områden inom kommunens verksamhet som har en kostnadsökning på mer än
fyra procent. Redovisningen ska även innefatta en beskrivning över orsakerna
till ökningen.
___________________________
Ökat antal tillsvidareanställda

Ekonomienheten har upprättat delårsbokslut per den 31 augusti som delges
arbetsutskottet vid dagens sammanträde. I delårsrapporten går att utläsa att
antalet tillsvidareanställda har ökat sedan föregående halvårskifte. Främst är
detta förstärkning av personalresurser inom sektor stöd och omsorg samt
sektor utbildning. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att redovisa
den personalökning som enligt delårsbokslutet skett inom kommunstyrelsens
verksamheter.

Expedieras till:
Personalchef Stefan Wallenå
Chef för sektor ledning Katarina Lindberg
Kommunchef Kristofer Svensson
Chef för sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson
Ekonomichef Jonas Eriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

