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Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Tjänstgörande ersättare

Ordförande VänerEnergi AB § 459
Vice ordförande VänerEnergi AB § 459
VD VänerEnergi AB § 549
Utvecklingschef § 456
Projektledare § 456
Controller § 457
VD Göta kanal § 458
Göta kanal § 458
Turistchef § 458
Drogförebyggande fältassisten § 460
Chef Dacapo § 461
Sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-11-02

Anslagsdatum

2016-11-02

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-11-25
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 456

Dnr 2016/00007

Lägesrapport ansökningar Test- och demonstrationsplats
Mariestad

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att etablera Test- och demonstrationsplats Mariestad i
syfte att utveckla och testa hållbara transportlösningar på land och till sjöss.
Inom ramen för test- och demonstrationsplatsen finns olika delområden, bland annat
systemlösningar för lokalt producerad och lagrad miljövänlig energi. Kommunstyrelsen
har även beslutat att förvärva en vätgasstation och stationen har inköpts. I anslutning
till detta beslutades även att söka extern finansiering för etableringen av anläggningen.
Projektledare Ulrika Lindahl samt utvecklingschef Ramona Nilsson lämnar en
lägesrapport avseende ansökningar inom ramen för Test- och demonstrationsplats
Mariestad på sammanträdet. Informationen innefattar även en lägesrapport för
Industriell förnyelse samt etablering av vätgasstationen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av projektledare Ulrika Lindahl 2016-09-30, Lägesrapport
ansökningar Test- och demonstrationsplats Mariestad.
Ansökan om projektstöd inklusive bilaga.
Illustrationsplan över placering av vätgasstation.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Lägesrapport ansökningar Testoch demonstrationsplats Mariestad.
Expedierats till:
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Projektledare Ulrika Lindahl

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 457

Dnr 2016/00376

Finansiell profil för Mariestads kommun 2013-2015

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger ekonomichefen i uppdrag att upprätta en skriftlig
analys av kommunens ekonomiska situation baserad på den finansiella profilen inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Bakgrund

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har utvecklat en finansiell benchmarkingmodell kallad den ”Den finansiella profilen”. Varje kommun som samarbetar med KFi
erhåller årligen en rapport som är uppbyggnad enligt modellen.
Mariestads kommun har erhållit rapporten för år 2016 som omfattar perioden 20132015. Slutsatsen från rapporten är att den finansiella utvecklingen för perioden har
resulterat i en svagare finansiell profil. Under år 2015 var alla de fyra finansiella
perspektiven svagare eller låg på ett lägre genomsnitt än för Västra Götaland och
Hallands län, men även i förhållande till riket.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson samt chefen för sektor ledning
Stefan Wallenå 2016-10-07, KFI-rapport: Finansiell profil Mariestads kommun 20132015.
Kommunforskning i Västsverige, Finansiell profil Mariestads kommun 2013-2015.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Finansiell profil för Mariestads
kommun 2013-2015.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Controller Håcan Lundqvist
Ekonomichef Jonas Eriksson
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 458

Dnr 2014/00339

Samverkan och samordning av besöksmålet Göta kanal
2015-2017

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Samverkan Göta kanal består av de två regionerna Västra Götaland och Östergötland,
de sju kanalkommunerna Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Motala, Linköping,
Norrköping och Söderköping, AB Göta kanalbolag och företagen i Nätverket Officiell
Partner Göta kanal. Samverkan inleddes 1999. Kommunerna bidrar varje år med
100 tkr till samverkansprojektet. Varje projektperiod löper över tre år.
Som representanter för Mariestad ingår i arbetsgruppen, utöver turistchef Lotta
Samuelsson även Johan Storm, Sjötorps Upplevelsecenter och Malin Johansson,
Norrqvarn Hotell och Konferens. Samverkan innefattar bland annat marknadsföring,
hinderröjning samt affärs- och produktutveckling. I dagsläget är cirka 50 företag längs
kanalen medlemmar i företagsnätverket Officiell Partner Göta kanal.
Vd:n för Göta kanalbolag, Roger Altsäter samt Anna Meyer, deltar på arbetsutskottets
sammanträde för att informera/diskutera om samverkan och samordning av
besöksmålet Göta kanal 2015-2017.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av turistchef Lotta Samuelsson 2016-10-20, Samverkan och
samordning av besöksmålet Göta kanal 2015-2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Samverkan och samordning av
besöksmålet Göta kanal 2015-2017.
Expedierats till:
Turistchef Lotta Samuelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 459

Dnr 2016/00090

Bolagsdag med VänerEnergi AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in presidiet för VänerEnergi AB samt
berörda tjänstemän till bolagsdag. Dessa möten med bolagets presidium och ledande
tjänstemän genomförs två gånger årligen. Vid mötet diskuteras bl.a. följande frågor/
områden:
VänerEnergis budget för år 2017 – investeringar
VD för VänerEnergi Rolf Åkesson informerar om drift- och investeringsbudget år
2017 för VänerEnergis olika verksamheter.
VänerEnergis prognos för innevarande år
Rolf Åkesson informerar om prognosen för VänerEnergi AB som visar ett överskott
om 25 800 tkr. Prognosen för VänerEl visar ett överskott om 630 tkr.
Spårfräsning vid fiberförläggning (MTT-metoden)
Rolf Åkesson informerar om MTT-metoden för spårfräsning vid fiberförläggning samt
planerad utbyggnad av stadsnätet under år 2017 Det står ca 2 300 hushåll i kö för
fiberanslutning. Bolaget planerar för ca 1 000 nya anslutningar samt ca 500 ”homes
passed” under år 2017. Investeringen kommer att uppgå till ca 32 000 tkr.
Fiber på landsbygden
Rolf Åkesson informerar om fiber- och elförläggning på landsbygden.
Utredning av VänerEnergis IT-verksamheter
Rolf Åkesson informerar om utredning av bolagets IT-verksamheter.
Stadskvarnen
Arbete pågår med miljökonsekvensbeskrivning för en avveckling av dammen.
Deadline för bidrag är 2016-11-30. Bolaget väntar fortfarande på en värdering av
fallrätten. Kvarnbyggnadens framtid är ännu oklar.
Demonstrationsplats Mariestad - vätgasstation, hur går vi vidare.
Arbetsutskottet och presidiet diskuterade samarbete om vätgasstation och
Demonstrationsplats Mariestad.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 459

VänerEnergi ska ansvara för driften av vätgasstationen tills vidare.
Wifi i stadskärnan
Kort diskussion fördes om nuläge och framtid avseende Wifi i stadskärnan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Bolagsdag med VänerEnergi AB.
Expedierats till:
VD för VänerEnergi AB Rolf Åkesson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 460

Dnr 2016/00383

Finansiering av Konventet Rurban Planning Talks 2017

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna Mariestads kommuns del av
finansiering om 100 tkr för genomförande av konventet Rurban Planning Talks 2017.
Arbetsutskottet återkommer med finansieringen i samband med att kommunstyrelsens
detaljbudget för år 2017 behandlas och beslutas. Då det är ett återkommande event ska
kostnaden även inarbetas i flerårsplanen.
Bakgrund

Institutionen för Arkitektur (Chalmers Tekniska Högskola), och Dacapo Mariestad
samarbetar sedan år 2014 inom ramen för att stärka kunskapsutveckling kring
planering med perspektiv på stad och landsbygd. För att konkretisera frågorna sker nu
ett gemensamt arbete för att utveckla ett nytt och återkommande konvent ”Rurban
Planning Talks” förlagt till Mariestad.
Rurban Planning Talks planeras ha en total budget om 335 tkr varav Mariestads
kommun föreslås finansiera 100 tkr. Insatsen ska ses ur perspektivet av den möjlighet
som öppnas för kommunen att via konventet både driva och höja statusen för
landsbygdsstäderna samt verka för att dessa hamnar på den nationella
planeringsagendan. Konventet är långsiktigt där Mariestad kommun tillsammans med
institutionen för Arkitektur (Chalmers Tekniska Högskola) är huvudarrangörer.
Rurban Planning Talks är planerat att äga rum vartannat år varav det första konventet
är planerat till den 17 mars 2017. Syftet är att stärka Mariestad som mötesplats för
hållbar samhällsplanering i småskaliga miljöer. På konventet möter den akademiska
världen den praktiska för att diskutera utmaningarna som uppstår i skärningspunkten
mellan stad och landsbygd. Rurban Planning Talks ställer frågorna:
-

Vad händer med landsbygd och småkommuner när staden alltmer blir norm?

-

Måste staden alltid vara i fokus och hur kan man arbeta för att på ett hållbart vis
stärka mindre aktörer?

Konventet vänder sig till arkitekter, planare, stadsbyggnadsforskare, fastighetsägare,
markägare, politiker och övriga beslutsfattare.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för Dacapo Maria Henriksson 2016-10-20, Konvent
Rurban Planning Talks 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 460

Rurban Planning Talks, Stad och land i ett hållbarhetsperspektiv – kommunernas
förmåga att gestalta sin framtid.
Preliminär budget för Rurban Planning Talks 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Finansiering av Konventet
Rurban Planning Talks 2017.
Expedierats till:
Chefen för Dacapo Maria Henriksson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Nils Björling, Chalmers
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 461

Dnr 2016/00392

Borgensram för VänerEnergi AB

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska kompletteras med ett
förtydligande av bolagets totala låneskuld, inklusive pantbrev, inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Bakgrund

Kommuninvest ekonomisk förening har tagit kontakt med kommunen då
borgensbeslut mellan 2007 och 2016 inte uppfyller alla formalia kring borgen. De har
begärt ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Tio år är tiden för preskription av
borgensbeslut.
Beloppet avser nu aktuellt borgensbelopp i bolaget och innebär inte någon utökning av
tidigare beslutade åtaganden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2016-10-20, Borgensram för
VänerEnergi AB.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Borgensram för VänerEnergi AB.
Expedierats till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 462

Dnr 2016/00393

Borgensram för AB Stadens Hus

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyren

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska kompletteras med ett
förtydligande av bolagets totala låneskuld, inklusive pantbrev, inför kommunstyrelsens
behandling av ärendet.
Bakgrund

Kommuninvest ekonomisk förening har tagit kontakt med kommunen då
borgensbeslut mellan 2007 och 2016 inte uppfyller alla formalia kring borgen. De har
begärt ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Tio år är tiden för preskription av
borgensbeslut.
Beloppet avser nu aktuellt borgensbelopp i bolaget och innebär inte någon utökning av
tidigare beslutade åtaganden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2016-10-20, Borgensram för
AB Stadens Hus.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Borgensram för AB Stadens Hus.
Expedierats till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 463

Dnr 2016/00394

Borgensram för Mariehus Fastigheter AB

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska kompletteras med ett
förtydligande av bolagets totala låneskuld, inklusive pantbrev, inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Bakgrund

Kommuninvest ekonomisk förening har tagit kontakt med kommunen då
borgensbeslut mellan 2007 och 2016 inte uppfyller alla formalia kring borgen. De har
begärt ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Tio år är tiden för preskription av
borgensbeslut.
Beloppet avser nu aktuellt borgensbelopp i bolaget och innebär inte någon utökning av
tidigare beslutade åtaganden. Kf § 62/2007 Borgen till Mariehus Fastigheter AB. Detta
innebär att beslutet upphör 2017.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2016-10-20, Borgensram för
Mariehus Fastigheter AB.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Borgensram för Mariehus
Fastigheter AB.
Expedierats till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 464

Dnr 3384

Information på sammanträdet

Information från drogförebyggande fältassistent

Drogförebyggande fältassistent Peter Åhling informerar om pågående och planerad
verksamhet.
Bärgning av båt i Mariestadssjön

(Dnr 2016/ 413)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tills vidare finansiera en bärgning av båt i
Mariestadssjön då läckage av miljöfarliga kemikalier kan förorena kommunens
vattenintag. Ärendet ska behandlas i vanlig ordning av miljö- och byggnadsnämnden.
Arbetsutskottet ger stadsjuristen i uppdrag att återkräva kostnaden för bärgningen.
Bakgrund
En gammal fiskebåt som ägs av Mikael Miller har 2016-11-22 gått på grund utanför
rörskärsgrund i Mariestadssjön där den ligger fast. Kustbevakningen har därefter varit
på plats och avlägsnat batterier och 270 liter diesel. Kustbevakningen meddelar att det
fortfarande kan finnas miljöfarlig hydraulolja (ca 40 l) i ett slutet system och en okänd
mängd olja i skeppsmotorn. Länsar som kustbevakningen ansvarar för har lagts ut till
dess att skeppet bärgats.
Kustbevakningen har meddelat miljö- och byggnadsnämnden att Kustbevakningens
insats är avslutad. Beslutet har kommunicerats Mikael Miller som inte har framfört
några synpunkter.
Miljöfarliga kemikalier (motorolja/troligen hydraulolja) finns ombord och riskerar att
läcka ut i Vänern då båten riskerar slås sönder mot grundet och sjunka. Skyddsåtgärder
bedöms nödvändiga för att förhindra läckage. Miljö- och byggnadsnämnden har
inhämtat utlåtanden från Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet (Sten-Gunnar
Stensson), Sjöstadens Varv och Sjöfartsinspektionen. Samtliga utlåtanden pekar åt att
en bärning bör göras snarast då risken för att båten sjunker ökar med tiden. Därmed
skulle risken för miljöförorening öka och kostnaden för bärgningen blir avsevärt
högre. Verksamhet miljö- och bygg betraktar båten vara ett avfall. Förutsättningarna
för att detta avfall ska kunna återanvändas är att båten återigen görs sjöduglig. För ev.
nedskräpning kan en åtalsanmälan komma att göras om det visar sig att en bärgning
kunde ha gjorts men underlåtits. Båten behöver företrädelsevis bärgas
fackmannamässigt för att minimera riska att båten sjunker.
Expedierats till:
Stadsjurist Rolf Sjöström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

