Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2, kl 8:30 – 14.10

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Anders Karlsson (C)
Janne Jansson (S)
Henrik Karlsson (M)
Linnea Wall (S)

Övriga deltagare

Se nästa sida.

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ersättare
ej §§ 34, 41

Utdragsbestyrkande

§§ 32-46

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Sida 2

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Vänersalen och Torsö, Stadshuset, Kyrkogatan 2, kl 8:30 – 14:10

Övriga deltagare

Jan Wahn (C)
ordförande kommunfullmäktige § 32
Erik Ekblom (M)
ordförande socialnämnden § 32
Anette Karlsson (M)
ordförande utbildningsnämnden § 32
Sture Pettersson (S)
vice ordförande utbildningsnämnden § 32
Sven-Inge Eriksson (KD)
ordförande tekniska nämnden §§ 32-33
Erland Gustavsson (M)
vice ordförande tekniska nämnden § 33
Suzanne G Michaelsen (S)
2:e v ordförande tekniska nämnden § 32
Anders Bredelius (M)
ordf. miljö- och byggnadsnämnden § 32
Carl-Gunnar Sand (SD)
ledamot kommunstyrelsen § 32
Marie Engström Rosengren (V) ledamot kommunstyrelsen § 32
Mats Karlsson (MP)
ledamot kommunstyrelsen § 32
Christina Olsson
Lars Bergqvist
Annica Olsson
Ida Nilsson
Pia Möller
Pia Svartén
Elisabeth Westberg
Åsa Alvner
Maria Appelgren
Elizabeth Lindholm Hahne
Thomas Johansson
Michael Nordin
Annika Kjellkvist
Per Johansson
Karin Ögge
Erik Randén
Robert Malmgren
Amanda Haglind
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

Justerandes signatur

ekonomichef §§ 32, 41
redovisningschef § 32
ekonomienhetschef § 32
ekonom § 32
ekonom § 32
ekonom § 32
ekonom § 32
chef sektor ledning § 32
chef sektor utbildning § 32
tf chef sektor stöd och omsorg § 32
chef sektor samhällsbyggnad §§ 32, 35-36
teknisk chef § 32-33
miljö- och byggnadschef § 32
HR-chef § 32
kundansvarig mark- och exploatering §§ 35-36
mark- och exploateringschef § 35-36
fastighetschef §§ 33-34
enhetschef VA § 33
kommunchef
administrativ chef

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 3

Sammanträdesdatum
2019-02-06

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-02-06

Anslagsdatum

2019-02-07

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-03-02

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 32

Dnr 2019/00021

Budgetupptakt inför budget 2020 för Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har kallat kommunstyrelsen, nämndernas presidier
och berörda tjänstemän till en dialog om förutsättningarna för budgetarbetet/processen under år 2019 inför beslut om budget för år 2020.
Syftet med budgetupptakten är att skapa en delaktighet och förståelse för
kommunens ekonomiska förutsättningar. Vid årets budgetupptakt ligger fokus på
framtidens utmaningar.
Vid budgetupptakten avhandlas följande informationspunkter:

Justerandes signatur

-

Årsbokslut 2018
Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om årsbokslutet för år 2018 som
visar på ett resultat om 26.1 mnkr.

-

Ekonomiska förutsättningar
Ekonomichef Christina Olsson informerar om kommunens ekonomiska
förutsättningar med utgångspunkt i befolkningsprognos, framtida behov av
kommunal verksamhet kopplat till demografi, kostnadsutveckling och
skatteunderlag samt antagna planeringsförutsättningar. Ekonomichefen
presenterar även en budgetprognos för åren 2020-2022.

-

Kommunen som arbetsgivare
HR-chef Per Johansson informerar om kommande utmaningar för kommunen
inom området kompetensförsörjning. Pensionsavgångarna under kommande år
är många och behovet av arbetskraft inom framför allt sektor stöd och omsorg
och sektor utbildning är inte i paritet med tillgången på densamma. På sikt
kommer detta att kräva en högre pensionsålder, förändrade arbetsuppgifter,
utökad samverkan och ett större ansvarstagande för den egna
kompetensförsörjningen.

-

Presentation från samtliga nämnder - omvärldsanalys
Samtliga sektor- och verksamhetschefer presenterar ett nuläge och
omvärldsanalys för respektive nämnds verksamheter med utgångspunkt i
framtidens utmaningar i nya lagar och förordningar, framtidens utmaningar i
förändrade arbetssätt samt framtidens utmaningar i demografi och
volymförändringar.
Utdragsbestyrkande

Sida 4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 32 (forts).

______________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-25,
Budgetupptakt inför budget 2020 för Mariestads kommun

Expedieras till:
Ekonomichef Christina Olsson
Samtliga sektorschefer
Teknisk chef Michael Nordin
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonom Pia Möller
Ekonom Pia Svartén
Ekonom Ida Nilsson
Ekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Sida 6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 33

Dnr 2019/00033

Dialogmöte mellan ksau och tekniska nämnden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Informationen från dialogmötet anmäls i kommunstyrelsen 2019-02-11.
Bakgrund

I samband med att kommunstyrelsen beslutade om sina sammanträdestider för år
2019 beslutade styrelsen även om datum för dialogmöten mellan arbetsutskottet och
tekniska nämndens presidium. Tre dialogmöten är inplanerade under 2019 på
följande datum: 6 februari, 29 maj och 13 november.
Vid dagens sammanträde diskuterades bland annat följande frågor:

Justerandes signatur

-

Badhuset
Fastighetschef Robert Malmgren lämnar en lägesrapport avseende ventilationen i
badhuset med anledning av en artikel i Mariestadstidningen föregående vecka.
Fastighetschefen lämnar även en lägesrapport gällande pågående ombyggnation
av badhuset. Etapp 1 är klar (tillgänglighetsanpassning) och etapp 2 är påbörjad.
Tidplanen följs och ambitionen är att badhuset ska stå klart i september 2019.

-

Projekt ishallen
Teknisk chef Michael Nordin lämnar en lägesrapport för projektet och
informerar om vilka av de beslutade åtgärderna som kommer att genomföras
under år 2019.

-

Hamn och skärgård
Teknisk chef Michael Nordin informerar utskottet om de åtgärder som kommer
att genomföras i hamnområdet och i skärgården inför sommarsäsongen 2019.
Bland annat nämns en ny brygga med vågdämpande funktion, ställplatser i yttre
hamnen, spolplatta, förlängning av bryggor vid kv Bojen samt utökad
marknadsföring. På Brommö (vid södra Hovden) kommer det uppföras nya
mulltoaletter och det kommer också att röjas vass och rensas stränder.

-

Esplanaden
Esplanaden kommer att förses med utökat blomsterarrangemang under
sommarsäsongen 2019.

-

Kronoparkens förskola
Fastighetschef Robert Malmgren lämnar en lägesrapport gällande projektet där
fas 1 och 2 är klara och där nu fas 3 återstår, dvs byggnation.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 33 (forts).

______________________________
-

Avrapportering störning i vattenförsörjning
Teknisk chef Michael Nordin lämnar en rapport till arbetsutskottet över den
störning i vattenförsörjningen som nyligen inträffade, då uppkomst av kravis
orsakade stopp i intaget till huvudledningen i Lindholmens vattenverk.

-

VA-plan
Enhetschef Amanda Haglind lämnar en lägesrapport avseende genomförandet
av VA-planen som fullmäktige antog i december 2016.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-25,
Dialogmöte mellan ksau och tekniska nämnden 2019-02-06

Expedieras till:
Kommunstyrelsen (handling att anmäla)
Teknisk chef Michael Nordin
Tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Sida 8

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 34

Dnr 2018/00257

Antagande av entreprenör för byggnation av ny servicebostad

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar anbudsgivare 1 att teckna hyresavtal för
servicebostäder till Mariestads kommun.
Linnea Wall (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2018-10-31 gett tekniska nämnden i
uppdrag att upphandla en ny servicebostad för LSS. Verksamhet teknik,
fastighetsavdelningen har i enlighet med de behov och förutsättningar som beskrivits
i beslutet tagit fram upphandlingsdokument för genomförandet av upphandlingen.
Sektor stöd och omsorg har varit delaktiga i det arbetet.
Upphandlingen har varit utannonserad under perioden 2019-01-02 – 2019-01-30.
Efter anbudstidens utgång har två anbud inkommit. Bifogad sammanställning över
inkomna anbud visar att anbudsgivare 1 har lämnat det anbud som uppfyller ställda
krav och är det ekonomiskt mest fördelaktiga för kommunen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av handläggare Ingalill Lindblad och fastighetschef Robert
Malmgren 2019-01-31, Antagande av hyresavtal för servicebostäder till Mariestads
kommun
Sammanställning av inkomna anbud

Expedieras till:
Fastighetschef Robert Malmgren
Teknisk chef Michael Nordin
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Handläggare Inga-Lill Lindblad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Sida 9

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 35

Dnr 2015/00284

Ombyggnation och utformning av rondell vid Coop

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till verksamhet
teknik för att se över dimensionerna på rondellen med hänvisning till framtida
storleksutveckling på långtradare samt även undersöka lämpligt överfart för gångoch cykelvägen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige tillstyrkte 2016 ett medborgarförslag om en förbindelseväg
mellan Göteborgsvägen och Förrådsvägen (Kf § 69/16).
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i oktober 2018 igångsättningstillstånd för etapp
1 i projektet som avser byggnation av vägförbindelse mellan Göteborgsvägen och
Förrådsgatan med tillhörande gång- och cykelväg. Projektet beviljades medel om 2
miljoner via exploateringsprojekt ram. Vid samma tillfälle beslutade utskottet att
återremittera den delen av projektet som avsåg byggnation av rondell för att lämna
nytt förslag på utformning av rondellen med en tydligare centrering för att säkerställa
en ordentlig funktion.
Projektavdelningen har nu återkommit med nytt förslag på utformning av rondellen.
Den nya förslaget på utformning av rondell kostar något mer än tidigare föreslagen
utformning. Tillkommande kostnad (1.5 miljoner kronor) föreslås belasta anslagna
medel för trafiksäkerhet, cykelnät, tillgänglighet (ambitionshöjande) 2019. Detta
innebär att en planerad cykelväg mellan Mariarondellen och Katthavet senareläggs ett
år.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svenson 2019-01-25,
Utformning av rondellen vid Coop
Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2019-01-24,
Medborgarförslag att bygga en avfart till Haggården från rondellen vid Coop
Ritning med förslag på utformning av rondellen

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Exploateringschef Erik Randén
Teknisk chef Michael Nordin
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 36

Dnr 2017/00100

Ställplatser för husbilar på bandybanan i Sjötorp

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal för Sjötorp 2:312 (bandyplanen).
Kostnaden om 1.2 miljoner kronor finansieras via investeringsprojekt
exploateringsprojekt (ram) år 2019.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att se över och därefter presentera att helhetsförslag för parkeringsytor
inklusive långtidsparkering samt ställplatser i Sjötorp. Uppdraget innefattar även
att upprätta en underhållsplan för berörda områden.
Bakgrund

Elles Idrottsförening i Sjötorp har, med anledning av att de endast har mindre
verksamhet kvar i anläggningen, visat intresse för att avyttra fastigheten Sjötorp
2:312, dvs bandybanan.
Föreningen har dock meddelat att det har ett fortsatt behov av viss förvaring,
nyttjande av träningslokalen, tillgång till mötesrum och tennisbana. En
nyttjandemöjlighet av dessa funktioner har därför skrivits in förslaget till köpeavtal.
På bandyplanen finns ett tillfälligt bygglov för ställplats och möjligheten till att
utveckla området mot camping bedöms som goda.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-01, Köp av
fastigheten Sjötorp 2:312 (bandybanan i Sjötorp)
Köpeavtal för Sjötorp 2:312

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
(Exploateringschef Erik Randén)
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson)
(Ekonom Ida Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 37

Dnr 2018/00063

Verksamhetsberättelse för 2018 för arbetsmarknadsenheten

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen 2018 för
arbetsmarknadsenheten avseende insatser mot arbetslöshet.
Bakgrund

Arbetsmarknadsenheten ska självständigt och i samverkan med andra aktörer agera
med arbetsmarknadsinsatser i det mellanrum som uppstår mellan kommunen och
andra aktörers ansvar.
Med utgångspunkt i enhetens verksamhetsplan för år 2018 har arbetsmarknadschef
Joakim Stier upprättat en verksamhetsberättelse för det gångna året.
De arbetsmarknadsinsatser som erbjudits tydliggörs i verksamhetsberättelsen och
påvisar vilka resultat som uppnåtts utifrån behoven hos kommuninvånarna.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-25,
Verksamhetsberättelse 2018 för arbetsmarknadsenheten
Tjänsteskrivelse upprättad av Joakim Stier2 019-01-24, Verksamhetsberättelse 2018
för AME
Verksamhetsberättelse 2018 för arbetsmarknadsenheten

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Arbetsmarknadschef Joakim Stier)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Sida 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 38

Dnr 2019/00027

Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten år 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättad verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten
för år 2019.
Bakgrund

Verksamhetsplanen är en långsiktig plan med ett övergripande fokus och tydliga
ramar. Detaljerna i planen är inte helt och hållet utformade för att på så sätt kunna
lämna utrymme för anpassningar under kommande år i en nära dialog mellan chef
och medarbetare.
Verksamhetsplanen anger tydligt riktningen för arbetsmarknadsenhetens
försörjningsstöd, förberedande insatser och arbetsmarknadsinsatser under 2019.
Kommunens inriktning och avgränsning inom arbetsmarknadspolitiken är att
självständigt och i samverkan med andra aktörer agera med arbetsförberedande
insatser, i det mellanrum som uppstår mellan kommunens här definierade uppdrag,
och andra aktörers ansvar. Syftet med insatserna är att skapa förutsättningar för
kommunen att i samverkan med andra berörda parter underlätta inträdet på
arbetsmarknaden för invånare som av olika skäl står utanför.
Verksamhetsplan 2019 bidrar till att kommuninvånaren når arbete/studier eller
annan lösning inom sex månader genom rättssäker och effektiv handläggning av
försörjningsstöd, vilket även kompletteras med arbetsmarknadsinsatser med kvalitet
och bred variation. Den tydliggör även vikten av samverkan med olika myndigheter
såväl som intern samverkan för att skapa rätt förutsättningar för sökandes behov och
mål.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-25,
Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten år 2019
Tjänsteskrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Joakim Stier 2019-01-18,
Verksamhetsplan 2019, Arbetsmarknadsenheten
Verksamhetsplan för AME 2019
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Arbetsmarknadschef Joakim Stier)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 39

Dnr 2019/00031

Revidering av utbildningsnämndens reglemente

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av reglemente för
utbildningsnämnden.
Bakgrund

Med anledning av bland annat ny kommunallag, dataskyddsförordningen (GDPR)
och att skolskjutsverksamheten från och med den 1 januari 2019 handläggs inom
sektor utbildning har sektorn upprättat ett förslag till revidering av
utbildningsnämndens reglemente.
De föreslagna revideringarna är markerade med rött i förslaget.
Utbildningsnämnden hanterade ärendet vid sitt sammanträde 2019-01-15 och
överlämnade det reviderade reglementet till fullmäktige för antagande.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-25,
Revidering av utbildningsnämndens reglemente
Protokollsutdrag Un § 7/19
Förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Utbildningsnämnden, Carina Törnell)
(Utbildningschef Maria Appelgren)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Sida 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 40

Dnr 2019/00047

Regler för partistöd

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till regler för partistöd i
Mariestads kommun.
Detta beslut ersätter fullmäktiges tidigare beslut om partistöd, Kf § 140/15.
Bakgrund

Under år 2014 kompletterades kommunallagen med två paragrafer rörande partistöd.
Den ena paragrafen innebär att partierna, för att erhålla partistöd, årligen ska lämna
en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som
anges 4 kap 29-32 §§. Den andra paragrafen stadgar att fullmäktige årligen måste fatta
beslut om att betala ut partistöd.
Fullmäktige i Mariestad har med anledning av denna lagändring tidigare fattat beslut
om hur och när partistödet ska rekvireras och redovisas (Kf § 140/15), men för att
ytterligare förtydliga rutinerna och hanteringen kring partistöd har administrativa
enheten, på uppdrag av arvodesberedningen, upprättat ett förslag till reglemente för
partistöd.
Förslaget till reglemente utgår från fullmäktiges tidigare beslut om partistöd och det
som föreskrivs i 4 kap 29-32 §§ kommunallagen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-01-25, Regler
för partistöd
Förslag till regler för partistöd i Mariestads kommun

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Samtliga gruppledare)
(Kommunsekreterare Eleonor Hultmark)
(Administrativ chef Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 41

Dnr 2019/00046

Begäran om utökad borgensram för Mariehus Fastigheter AB

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för
Mariehus Fastigheter AB:s 556354-1860 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 570 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutet gäller tills vidare, maximalt 10 år eller tills nytt beslut om förändrad
borgen för bolaget tas.

2.

Borgensramen utökas med 100 000 000 kr och avser att finansiera följande
projekt; Ärlan 3, Ärlan 4, Eken samt Lejonet.

3.

Uppföljning kommer att ske löpande mellan kommunen och bolaget avseende
likviditeten och projektens kostnadsutveckling.

Linnea Wall (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in presidiet i styrelsen för
Mariehus Fastigheter AB samt vd och ekonomichef till arbetsutskottets
sammanträde den 20 februari 2019, för att lämna en detaljerad ekonomisk
redogörelse för varje enskilt pågående projekt.
Bakgrund

Mariehus Fastigheter AB med dotterbolag är inne i en expansiv fas och är en av de
viktigaste aktörerna för genomförande av Mariestads kommuns bostadsförsörjningsplan och del av centrumutvecklingen.
I nuläget pågår bland annat projekten Eken, Lejonet, Ärlan 3 och Ärlan 4. För att
kunna genomföra dessa projekt behöver finansieringen säkras. Styrelsen i Mariehus
Fastigheter AB har därför inkommit med en begäran om utökad borgsensram.
Mariehus Fastigheter AB har i nuläget en ingående borgensram om 470 000 000
kronor. Ekonomichefen förslår att borgensramen utökas med 100 000 000 kronor
och summan avser att finansiera projekten; Ärlan 3, Ärlan 4, Eken samt Lejonet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2019-02-04, Utökad
borgensram för Mariehus Fastigheter AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 41 (forts).

______________________________
Protokoll från Mariehus Fastigheter AB 2019-01-29

Kommunfullmäktige
Presidiet i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB
VD Jari Lalli
Ekonomichef Christina Olsson
Ekonomichef Eva Sandberg
Expedieras till:
(Mariehus Fastigheter AB)
(VD Jari Lalli)
(Ekonomichef Christina Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 42

Dnr 5580

Information på sammanträdet

Det lämnas ingen information på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 43

Dnr 18215

Uppdrag till kommunchefen

Revidering av VA-planen

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att revidera VAplanen för Mariestads kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 44

Dnr 2019/00003

Inbjudningar

1.

SKL
Inbjudan att delta i nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att
utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället.

2.

Hela Sverige ska leva
Inbjudan att nominera till uppdrag i Hela Sverige ska leva 2019.

3.

Jönköping Energi mfl
Inbjudan till elbilskonferens i Jönköping den 10 april 2019.

4.

SKL
Inbjudan till utbildning om hat och hot mot förtroendevalda.

5.

Vänersamarbetet/Karlstad kommun
Inbjudan med program för Vänertinget 2019 den 21-22 mars 2019 i Karlstad.

6.

SKL
Inbjudan till SKL:s årliga ordförandekonferens i Stockholm den 19 mars 2019.
Konferensen vänder sig till kommunstyrelsens ordförande och
oppositionsföreträdare.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Janne Jansson (S) deltar på konferensen.

Inbjudningarna anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 45

Dnr 2019/00002

Handlingar att anmäla

1.

Västtrafik
Information om att den så kallade sommarlovsbiljetten kommer att upphöra.

2.

Västra Götalandsregionen
Protokollsutdrag från regionfullmäktige § 209/18 – Förslag på ny zonstruktur
för Västtrafik inklusive sammanställning över frågor och svar gällande den nya
zonindelningen.

3.

Regeringskansliet, kulturdepartementet (KS 2018/402)
Begäran om komplettering av Mariestads kommuns ansökan om utträde ur
förvaltningsområdet för finska. Ärendet bereds av stadsjuristen i samråd med
berörda sektors- och avdelningschefer för vidare beslut i kommunstyrelsen.

4.

Jordbruksverket (KS 2018/315)
Beslut om att bevilja ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling för
projektet Nya affärsmöjligheter och besökare med Electrivillage.

5.

SKL
Ekonomirapporten december 2018.

Ärenden anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 46

Dnr 18216

Rapporter

Det lämnas inga rapporter på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

