Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-02

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö,
onsdagen den 2 mars 2016 kl 8:00-16:05
Sammanträdet ajournerades 12:00-13:15

Beslutande

Johan Abrahamsson
Rune Skogsberg
Marianne Kjellquist
Henrik Karlsson
Ida Ekeroth

(M)
(C)
(S)
(-)
(S)

Övriga deltagare

Anna Mossberg
(M)
Björn Nilsson
(S)
Lars Arvidsson
Tina Karling Hellsvik
Ramona Nilsson
Maria Nilsson
Joakim Stier
Rolf Åkesson
Lars Bergqvist
Maria Torp
Stefan Wallenå
Hanna Lamberg
Mats Widhage
Lotta Hjoberg
Lotta Samuelsson
Adam Johansson
Maria Johansson
Ola Blomberg

Sida 1

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ordförande VänerEnergi AB § 80
Vice ordförande VänerEnergi AB § 80
Kommunchef
Stadsplanechef §§ 77-78
Utvecklingschef §§ 77-79, § 91, § 94
Planarkitekt § 77
Arbetsmarknadschef § 85
VD VänerEnergi AB § 80
Ekonomichef/redovisningschef § 80, § 89
Kvalitetschef § 87, § 92
Personalchef § 89
Gatuingenjör § 90
Näringslivschef § 94
Chef sektor stöd och omsorg § 93
Turistchef, del av § 94
Planarkitekt, del av § 94
Handelsplats Mariestad, del av § 94
Sekreterare

Justerare

Marianne Kjellquist

Justeringens plats
och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

75-96
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Sammanträdesdatum
2016-03-02

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-03-02

Anslagsdatum

2016-03-07

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-03-31
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 75

Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
1. Hela Sverige ska leva. Tidningen Hela Sverige ska leva nr 1 år 2016.
2. Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslut att notera informationen avseende projektet
renovering av Rotundan, Karlsholme folkets park.
3. Vänerns vattenvårdsförbund. Vänertelegrammet nr 1 februari 2016.
4. Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson. Rapport av uppdrag om att tillsätta en
förvaltningsgrupp för Biotopskyddsområdet Tidans kvillar. (KS 2014/378)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-02

Sida 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 76

Dnr 2016/00002

Inbjudningar
1. pwc. Inbjudan till utbildningen FN:s barnkonvention – snart svensk lag? Förbered dig
och din organisation! den 26 april 2016 i Göteborg.
2. Hela Sverige ska leva. Inbjudan till Landsbygdsriksdag den 27-29 maj 2016 i Visby.
3. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Socialstyrelsen m.fl. Inbjudningar till konferensen
Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet den 28
april 2016 i Göteborg.
4. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen m.fl. Inbjudan till konferensen
Finsam i framtiden den 5-6 april 2016 i Eskilstuna.
5. Vänersamarbetet. Inbjudan till Kraftsamling Vänern den 10-11 mars 2016 i Karlstad.
6. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till den regionala konferensen Sverige
tillsammans den 15 mars 2016 i Skövde. Ida Ekeroth (S) representerar Mariestads
kommun på konferensen.
7. Konsumentverket m.fl. Inbjudan till Konsumentdagarna 2016 den 24-26 maj 2016 i
Borås.

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 77

Dnr 2015/00432

Beslut om samråd, Detaljplan för del av Biblioteksparken,
Mariestads centralort

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Del av
Biblioteksparken, med justeringen att planen möjliggör punkthus samt en indragen sjätte
vånings, ska samrådas enligt standardförfarande.
Bakgrund

Detaljplanen för del av Biblioteksparken syftar till att pröva lämpligheten att ta en bit
parkmark i anspråk för att möjliggöra byggnation, främst bostäder. Detta planförslag
möjliggör byggnation av ett flerbostadshus i upp till fem våningar innehållande bostäder
samt småskalig handel och verksamhet i bottenvåning. Detaljplanen upprättas med
standardförfarande enligt reglerna i PBL 2010:900.
Området ligger centralt i Mariestad, cirka 500 meter från resecentrum. Planområdet
omfattar drygt en hektar mark som i söder gränsar till stadsbiblioteket, i väst till
Kinnekullebanan och stadsparken, i norr till parkeringen vid Östra Järnvägsgatan och i öst
till Mariehus seniorboende Eklövet.
Huvuddelen av ytorna inom planområdet utgörs idag av Biblioteksparken anlagd av
landshövding Cornelius Alexander Sjöcrona 1897.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2016-02-10, Beslut om samråd: Detaljplan för del av Biblioteksparken, Mariestads
centralort.
Detaljplan för del av Biblioteksparken, Mariestads centralort, Plankarta, planbeskrivning.
Detaljplan för del av Biblioteksparken, Mariestads centralort, Behovsbedömning MKB.
Detaljplan för del av Biblioteksparken, Mariestads centralort, PM Geoteknik.
Detaljplan för del av Biblioteksparken, Mariestads centralort, PM Buller.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om samråd: Detaljplan för del
av Biblioteksparken, Mariestads centralort
Expedierats till:
Planarkitekt Maria Nilsson, Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 78

Dnr 2014/00131

Förslag att inarbeta handlingsplanen för skärgårdsmiljön i
landsbygdsstrategin

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-01-08 kommunchefen i uppdrag att upprätta
en långsiktig strategi/ handlingsplan för kommunens engagemang i skärgårdsmiljön.
Uppdraget överlämnades till utvecklingschefen för beredning. Därefter har även
stadsplanechefen gjorts delaktig i beredningen av uppdraget.
Utvecklingschefen och stadsplanechefen föreslår att handlingsplanen för skärgårdsmiljön
ska inarbetas i det pågående arbetet med landsbygdsstrategin.
Skärgården är en del av landsbygden i Mariestads kommun och är viktig för turismnäringen
samt en resurs för kommuninvånarnas aktiva fritid. Skärgårdsfrågorna spänner över många
delar, allt ifrån underhåll och upprustning av fyrar till vassröjning och service i gästhamnar
och naturhamnar.
I arbetet med att addera skärgårdsfrågorna till landsbygdsstrategin behöver intressenter
med skärgården som särskilt fokus få komma till tals, bland annat Vänerhamnar ekonomisk
förening, Fyrsällskapet och fritidsbåtägarna (genom båtalliansen). De särskilda behov som
uppdagas ska vävas in i en handlingsplan kopplad till landsbygdsstrategin. Uppdraget att ta
fram landsbygdsstrategin ligger idag under Stadsplaneavdelningen som kommer anlita
extern part för uppdraget. Skärgårdsfrågorna lyfts särskilt som en del i det uppdraget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik, Strategi/handlingsplan för kommunens engagemang i skärgårdsmiljön.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag att inarbeta handlingsplanen
för skärgårdsmiljön i landsbygdsstrategin.
Expedierats till:
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 79

Dnr 2015/00212

Förutsättningar för gratis WiFi på strategiska platser i Mariestads
kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund

Fritt wi-fi för besökare erbjuds i allt högre grad på offentliga platser, köpcentra och andra
serviceinrättningar. För utländska besökare har tillgången till trådlöst nätverk stor betydelse
för att kunna ta del av den service och information som finns på nätet utan att behöva
oroa sig för höga trafik- och roamingavgifter.
Kommunernas möjlighet att erbjuda gratis wi-fi på publika platser har inte stöd i
kommunallagen. PTS och Konkurrensverket har utrett frågan i samband med att
Helsingborgs kommun valt att erbjuda wi-fi på strategiska platser. Resultatet av
utredningen är att det bör vara tillåtet så länge det inte har för stor marknadspåverkan. Om
satsningen har för stor marknadspåverkan avgörs av hur många som använder det fria
nätet men här finns ingen gräns satt idag.
VänerEnergi har fått i uppdrag att presentera en lösning för internet-access via trådlös
kommunikation och har lämnat ett förslag. Förslaget innebär att man nyttjar redan befintlig
fiber och monterar accesspunkter på strategiska platser för att åstadkomma
tillfredsställande räckvidd. Enligt förslaget är lämpliga fastigheter för montering av
accesspunkter Stadshuset, Sill & Dynamit och Hamnmagasinet. Enligt förslaget täcks Nya
och Gamla Torget, delar av Esplanaden, inre gästhamnen, bodarna och husbilsparkeringen
vid Hamnmagasinet av det trådlösa nätet. När det gäller ställplatsen i yttre hamnen krävs
sannolikt dragning av ny fiber och uppskattad kostnad för det är 200 tkr. Driftskostnaden
för samtliga nät och en bandbredd på 100 mb/s uppgår till ca 25 300 kr/mån. Kostnad för
kabeldragning och montering av accesspunkter tillkommer.
Som ett alternativ till att kommunen äger och driftar ett trådlösa wi-fi kan en extern part,
såsom en centrumförening eller ett energibolag, äga och drifta lösningen. Exempel finns i
andra kommuner, där centrumföreningar erbjuder fri trådlös wi-fi mot att användaren
registrerar sin e-postadress. Registrerad information kan därefter användas i
marknadsföringssyfte.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson 2016-02-12, Förutsättningar för
gratis wi-fi på strategiska platser i Mariestad.
Förslag från VänerEnergi AB, Publik internet-access i Mariestads centrum och
gästhamnen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 79

Artikel i DN från 2015-12-14: Debatt: Vi tillåter kommunalt wi-fi.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Utvecklingschef Ramona Nilsson
VänerEnergi AB, Rolf Åkesson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 80

Dnr 2016/00090

Bolagsdag VänerEnergi AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist samt
VD Rolf Åkesson i uppdrag att upprätta ett regelverk för hur kommunen kan skapa
förutsättningar för fortsatt fiberutbyggnad mot bakgrund av Jordbruksverkets nya regelverk.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in presidiet för VänerEnergi AB samt berörda
tjänstemän till bolagsdag. Vid mötet diskuterades bl.a. följande frågor/områden:
Ekonomiskt resultat 2015
VD Rolf Åkesson informerar arbetsutskottet om bokslutet för VänerEnergi AB år 2015.
Resultatet visar ett överskott om 17 500 tkr före skatt. Informationen innefattar även
utfallet på bolagets investeringar under år 2015, totalt 38 923 tkr.
Information om Strategisk analys av all IT-verksamhet i VänerEnergi
VD Rolf Åkesson informerar om att bolaget ska genomföra en strategisk analys av all ITverksamhet inom VänerEnergi AB. Diskussion fördes även kommunens/bolagets framtid
inom Fastbit AB.
Electrivillage, diskussion om bolagets roll
Arbetsutskottet och presidiet för VänerEnergi AB diskuterar bolaget framtida roll inom
”Electrvillage” och ”Demonstrationsplats Mariestad”.
Information om Kvarnen – ansökan om VÅGA-pengar
VD Rolf Åkesson informerar om pågående diskussioner och arbete om fortsatt
kraftverksverksamhet i Kvarnen. Bolaget har ansökt om bidrag för att genomföra en
utredning av förutsättningarna för fortsatt kraftverksverksamhet m.m.
Policy ”Inriktning för utbyggnad av bredband på Landsbygden”
VD Rolf Åkesson informerar om dokumentet Inriktning för fiberutbyggnad på
landsbygden. Ärendet/dokumentet har tidigare återremitterats två gånger av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet och presidiet för VänerEnergi AB
diskuterar delar av innehållet i dokumentet.
Svarstjänst för Töreboda kommun, gemensam med Mariestad
VD Rolf Åkesson informerar om pågående arbete/diskussioner om en gemensam
svarstjänst för Mariestads och Töreboda kommuner.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-02

Sida 10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 80

Förutsättningar för gratis WiFi på strategiska platser i Mariestads kommun
Arbetsutskottet och presidiet för VänerEnergi AB diskuterar bolagets roll samt finansiering
och förutsättningar för gratis WiFi på strategiska platser i Mariestads kommun.
Nättjänstavtalet MTG
VD Rolf Åkesson informerar om pågående arbete/diskussioner om avtal om nättjänster
inom MTG.
Ägardirektiv
Johan Abrahamsson (M) informerar om att arbete pågår inom majoriteten i Mariestad med
att revidera ägardirektivet för VänerEnergi AB.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Bolagsdag med VänerEnergi AB
2016-03-02.
Expedierats till:
VD Rolf Åkesson
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 81

Dnr 2016/00085

Externförhyrning av lokalen Lingonet för förskoleverksamhet 20162018

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, från och med den 1 augusti 2016 till och med
31 augusti 2018, externförhyra lokalen Lingonet för förskoleverksamhet.
Hyreskostnaden till Mariehus AB beräknas till 266 tkr/år exklusive kostnader för el.
Bakgrund

Det finns ett lagstadgat krav för kommuner att erbjuda förskoleplats inom fyra månader.
Behovet av platser inom förskolan i Mariestads kommun ökar på grund av ökande
födelsetal, inflyttning och ankomst av nyanlända.
Från och med augusti 2016 finns möjlighet att hyra lokalen Lingonet av Mariehus AB fram
tills dess att Flitiga Lisan är ombyggd till förskola sommaren 2018.
Utbildningsnämnden beslutade den 2015-09-08 att starta kvällsomsorg under en prövotid
från och med den 22 augusti 2016 till och med den 22 juni 2017 på vardagar kl. 18:30 –
22:30 på en förskola centralt i kommunens tätort.
På Lingonets förskola kommer ordinarie platser på dagtid att erbjudas och det finns då
möjlighet att förlänga öppettiden för kvällsomsorg 18:30-22:30. En befintlig förskola i
tätorten behöver då inte påverkas för att frigöra platser för omsorg på kvällstid. Ny
personal anställs till Lingonet. Kostnaden för förskola på obekväm tid 600 tkr för budgetår
2016, har konsekvensbeskrivits enligt uppdrag. Utbildningsnämnden beslutade 2015-11-10
om besparingar inom förskolans ram för att finansiera omsorg på obekväm tid under en
prövotid.
Utbildningsnämnden beslutade 2016-02-09 att föreslå kommunstyrelsen besluta att från
och med den 1 augusti 2016 till och med 31 augusti 2018 hyra förskolan Lingonet.
Hyreskostnaden till Mariehus AB beräknas till 266 tkr/år exklusive kostnader för el.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av chef för förskolan Anna-Karin Yséus samt utbildningschef
Katarina Lindberg 2016-01-18, Hyra av förskolan Lingonet 2016-2018.
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-02-09 § 28, Hyra av förskolan Lingonet
2016-2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 81

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Externförhyrning av lokalen Lingonet
för förskoleverksamhet 2016-2018.
Expedierats till:
(Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 82

Dnr 2015/00343

Medborgarförslag om att utvidga strandpromenaden vid Tidan med
en övergång från Electrolux till kvarnen

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige konstaterar att liknande förslag finns i den antagna fördjupade
översiktsplanen för Mariestad 2013. Ett genomförande av dessa intentioner får prövas i det
årliga budgetarbetet.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Bakgrund

Lars Grimborg, Leksbergsvägen 15 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
strandpromenaden längs Tidan ska förlängas i form av en övergång mellan Electrolux och
den gamla kvarnen.
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) Mariestad framgår att Strandpromenaden längs
Tidan och Vänern behöver förbättras för att öka tillgängligheten för fler. Vidare framgår
att ”Längs med Vänern och Tidan kopplas befintliga gångvägar samman till en
sammanhängande strandpromenad” samt att nya tvärkopplingar pekas ut på sidorna 70-71.
Ett genomförande av dessa intentioner får prövas i årligt budgetarbete.
Området vid Electrolux och den gamla kvarnen undersöktes i arbetet med FÖP Mariestad
och det konstaterades att det inte var aktuellt att bygga på befintlig bro. Järnvägsbron
används av industrierna och det ansågs inte lämpligt. Däremot är det möjligt att bygga
vidare på dammens konstruktion där det redan finns möjlighet att gå ut över en del av
Tidan. Skulle dammen tas bort är det viktigt att spara delar för att möjliggöra en enklare
brokonstruktion.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-25 att återremittera ärendet för att
förslaget skulle samordnas med Länsstyrelsens skötselplan för området.
Stadsplaneavdelningen, mark- och exploateringsavdelningen i samråd med miljöavdelningen
anser att en förbindelse över Tidan vid stadskvarnen är fullt möjlig. Samordningen av en
gångförbindelse bör ske genom förvaltningsgruppen, där Länsstyrelsen, Mariestads kommun,
Naturskyddsföreningen i Mariestad, Tidans vattenförbund, Mariestads Sportfiskeklubb,
VänerEnergi, Göteborgs universitet samt Metsä Tissues samverkar.
Förutsättning för projektet är att det sker en utrivning av vattenkraftverket till
stadskvarnen, så att dammkonstruktionen blir tillgänglig för annan användning.
En förstudie bör göras för projektets helhet innan uppdrag och investering bestäms.
Studien bör då också behandla anslutande gångstråk längs med Tidan, så att intentionerna
med FÖP Mariestad uppfylls.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 82

Tilltänkt skötselplan
Det saknas fastställd skötselplan för det aktuella området kring Tidan.
Biotopskyddet har ingen skötselplan utan istället sägs att åtgärder som kan skada
naturvärdena inte får vidtas, med undantag för underhåll av befintliga anläggningar såsom
ledningar m.m. I beslutet preciseras detta som
Exploatering för vattenkraft
Bortledning av vatten
Anläggningar
Bebyggelse
Schaktning
Tippning av sten, jord eller snömassor
Avverkning/röjning av träd/buskar och/eller skog
Borttagande av död ved
Rensning av vattenvegetation
Kraftverksdammen ligger utanför biotopskyddsområdet och att bygga en gångbro i det
läget möter inga hinder så länge inte naturvärdena inom biotopskyddet skadas enligt ovan.
Länsstyrelsen tog år 2011 fram ett förslag till skötselplan för en eventuell reservatsbildning,
men denna fastställdes inte då det inte blev något reservat. Åtgärderna i planen ligger dock
till stor del till grund för arbetet med Stadskvarnen och förvaltningsgruppens arbete i
övrigt, då de beskriver vilka åtgärder som krävs för att bevara och utveckla naturvärdena.
Enligt denna plan berör en ev. förbindelse i kraftverksdammens läge två skötselområden,
2.2 och 6.1.
För 2.2 föreslogs att under förutsättning att Stadskvarnsdämmet rivs ut, återskapas en
strömmande vattendragssträcka direkt uppströms platsen för dämmet. Huvuddelen av
vattnet kommer då att flyta i den gamla å-fåran. För att underlätta för fisken, särskilt aspen,
att vandra förbi den återskapade forsen föreslås att stora ståndplats-stenar (400-600) läggs
oregelbundet på den återskapade strömsträckan uppströms Stadskvarns-dämmet. Fisken
kan då få vila direkt efter kraftansträngningen vid forspassagen. Dessutom finns vissa
förutsättningar att återskapa lekområde för asp och öring på den återskapade forsen. Detta
görs genom utlägg av natursten och grus (16-80 mm).
För 6.1 sägs att vid området runt Stadskvarnen bör lämningar, såsom stensättningar och
landfästen röjas fram så att de blir väl synliga för allmänheten. En informationsskylt om
historiken i området sätts upp i anslutning till Stadskvarnen.
Det är således viktigt att inte hindra vandringsmöjligheten genom att göra passagen genom
dammen för smal så att vattenhastigheten blir för hög. Detta behöver beaktas vid
konstruktion av en gångbro. I övrigt motsäger inte förslaget till skötselplan att det anläggs
en gångförbindelse över kraftverksdammen. Tvärtom är ett av syften i planförslaget att
skapa och upprätthålla goda förutsättningar för ett naturanpassat rikt tätortsnära friluftsliv.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-02
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Skötselplanen är än så länge bara ett förslag. Samordningen av en gångförbindelse med
biotopskyddsområdet och naturvärdena i övrigt skulle dels ske genom
förvaltningsgruppen, dels genom den prövning av vattenverksamhet som måste till.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Lars Grimborg, Leksbergsvägen 15 i Mariestad, i vilket han föreslår
att strandpromenaden längs Tidan ska förlängas i form av en övergång mellan Electrolux
och den gamla kvarnen.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, miljöutredare Håkan
Magnusson samt exploateringschef Erik Randén 2016-02-09, Yttrande gällande motion om
passage över Tidan vid stadskvarnen.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt chefen för sektor
samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-10-27, Medborgarförslag om förlängning av
strandpromenaden längs Tidan i form av en övergång mellan Electrolux och den gamla
kvarnen.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Lars Grimborg)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
Miljöutredare Håkan Magnusson)
(Exploateringschef Erik Randén)
(Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-02
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Dnr 2016/00077

Begäran om täckande av underskott för driften av residenset
Marieholm 2015

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kostnaden för att täcka underskottet för
driften av Marieholm år 2015, totalt 54 tkr, ska finansieras genom kommunstyrelsens
medel till förfogande.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att diskutera framtida samarbetsformer
samt verksamheten på residensön Marieholm med Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen.
3. Arbetsutskottet konstaterar att kommunens verksamheter i så stor utsträckning som
möjligt ska nyttja lokalerna på residenset Marieholm.
Bakgrund

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen samt Mariestads kommun
är gemensamt ansvariga för driften och träffas regelbundet i så kallade Brukarråd.
Den totala kostnaden för Marieholm år 2015 (hyra, personal och övrigt) uppgick till 2 356
tkr, intäkterna uppgick till 2 123 tkr. Vid ingången av år 2015 fanns ett överskott från
tidigare år om 69 tkr vilket totalt gör att ett underskott om 164 tkr lämnas till år 2016.
I enlighet med den överenskommelse som träffades vid ”Brukarrådet” den 20 november
2015 önskar Länsstyrelsen debitera ut 1/3 till vardera Västra Götalandsregionen och
Mariestads kommun för täckande av underskott för driften av Marieholm år 2015,
d.v.s. 54 tkr vardera.
Underlag för beslut

Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län med 2016-02-10, Begäran om täckande
av underskott för driften av Marieholm 2015.
Minnesanteckningar från Marieholmsmöte 20 november 2015.
Ekonomisk redovisning samt kostnadsspecifikation för drift av Marieholm.
Expedierats till:
Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-02
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Dnr 2016/00084

Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2015

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för energi- och klimatrådgivningen
för år 2015.
Bakgrund

Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det kommande
årets arbete. Från och med verksamhetsåret 2016 är det inte längre ett krav från
energimyndigheten att kommunerna formellt godkänner verksamhetsplanen men det är en
rekommendation. Energirådgivningen valde därför att överlämna verksamhetsplanen för år
2016 att till kommunstyrelsen för godkännande.
Efter avslutat verksamhetsår sammanställs en verksamhetsberättelse. Det finns inget krav
från Energimyndigheten att verksamhetsberättelse ska godkännas politiskt, men väl ett
intresse från kommunstyrelsen att följa upp utfallet. Energi- och klimatrådgivarna har
därför upprättat en verksamhetsberättelse för år 2015.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av energi- och klimatrådgivare Peter van det Tol 2016-02-11,
Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2015.
Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2015
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Verksamhetsberättelse för energi- och
klimatrådgivningen 2015
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Peter van det Tol)
(Utvecklingschef Ramona Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-02
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Dnr 2016/00068

Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten 2016

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan år 2016 för
arbetsmarknadsenheten avseende insatser mot arbetslöshet under år 2016.
Bakgrund

Arbetsmarknadsenheten ska självständigt och i samverkan med andra aktörer agera med
arbetsförberedande insatser i det mellanrum som uppstår mellan kommunen och andra
aktörers ansvar. De arbetsmarknadsåtgärder som erbjuds ska under år 2016 bedrivas på ett
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll för att uppnå kvalité och resultat för
de kommuninvånare som behöver stöd av Arbetsmarknadsenheten.
Verksamhetsplan 2016 ska skapa förutsättningar för kommunen att, i samverkan med
andra berörda parter, underlätta inträdet på arbetsmarknaden för invånare som av olika
skäl står utanför arbetsmarknaden. Av särskilt stor betydelse är insatser till stöd för
invånare som är arbetslösa, bereds alternativ till sjukförsäkringen eller har försörjningsstöd.
Under år 2016 kommer unga i åldern 16-24 år att prioriteras. Verksamhetsplanen 2016
medför att Arbetsmarknadsenheten erbjuder insatser som under kommande år utgår från
individens behov och som även bidrar till god samhällsnytta, kommunalekonomi och
miljöhänsyn.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt
arbetsmarknadschef Joakim Stier 2016-02-09, Verksamhetsplan 2016,
Arbetsmarknadsenheten.
Förslag till verksamhetsplan 2016 för Arbetsmarknadsenheten.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Verksamhetsplan 2016,
Arbetsmarknadsenheten.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Arbetsmarknadschef Joakim Stier)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-02
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Dnr 2016/00082

Yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett
stärkt konsumentskydd

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Mariestads kommun ställer sig positiv till en ny lag gällande kroppsbehandlingar som syftar
till att förändra utseendet och som kan innebära en betydande hälsorisk.
Mariestads kommun ställer sig även positiv till En nationell, webbaserad informationstjänst
med oberoende information om kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet
och som kan innebära en betydande hälsorisk.
I övrigt har Mariestads kommun inga synpunkter på betänkandet då det inte direkt berör
kommunal verksamhet.
Bakgrund

Socialdepartementet har upprättat betänkandet Kroppsbehandlingar- Åtgärder för ett
stärkt konsumentskydd (SOU 2015/100). Mariestads kommun har beretts möjlighet att
lämna synpunkter på betänkandet.
Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet är en konsumenttjänst som kan
innebära en betydande hälsorisk. Marknaden för dessa behandlingar är idag delvis
oreglerad, vilket gör att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för konsumenten att
genomgå en säker behandling. Uppdraget för utredningen har varit att ta ställning till vilka
ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling
samt ett tillräckligt konsumentskydd. I syfte att stärka skyddet för den enskilde vid
kroppsbehandling som kan innebära en betydande hälsorisk föreslår utredningen:
-

En ny lag gällande kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet och som
kan innebära en betydande hälsorisk.

-

En nationell, webbaserad informationstjänst med oberoende information om
kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet och som kan innebära en
betydande hälsorisk.

Underlag för beslut

Socialdepartementet, Kroppsbehandlingar- Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU
2015/100).
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-02-16, Yttrande över
betänkandet Kroppsbehandlingar- Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU
2015/100).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-02
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Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över betänkandet
Kroppsbehandlingar- Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015/100).
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Socialdepartementet, enheten för folkhälsa och sjukvård)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/00061

Handlingsplan anledning av resultatet i Kommuners kvalitet i korthet
(KKiK)

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sektorerna/verksamheterna väljer ut viktiga
mått ur KKiK-rapporten och upprättar en handlingsplan med åtgärdslista för att åtgärda de
brister som tydliggjorts i rapporten.
Handlingsplanen med åtgärdslista ska presenteras för berörd nämnd och
kommunstyrelsen.
Bakgrund

Mariestads kommun deltar sedan år 2012 i undersökningen Kommuners Kvalitet i Korthet
(KKiK) som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting. Det består av ett antal
viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommuners kvalitet och
effektivitet. Total har 240 kommuner deltagit i KKiK under 2015. Utifrån rapporten har
Mariestads kommun möjlighet att analysera resultaten och finna intressanta kommuner att
jämföra sig med. Kommunstyrelsen gav kommunchefen (KS § 85/2015), i samverkan med
kommunchefens ledningsgrupp, i uppdrag att upprätta en handlingsplan med anledning av
resultatet i rapporten Kommuners Kvalitet i Korthet 2014 – 2015.
Underlag för beslut

Rutiner kring arbete med KKiK.
Mariestad kommuns resultat i KKiK undersökningen 2015.
Expedierats till:
Kvalitetschef Maria Torp
Samtliga sektorchefer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-02
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Dnr 2014/00391

Etablera digitala skyltar längs E20

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till avtal i vilket Mariestads
kommun erbjuds kostnadsfri visningstid motsvarande 35 procent av den totala
visningstiden på skyltarna. Med Mariestads kommun avses även de kommunala
bolagen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att investeringskostnaden om 90 tkr för framdragande av
el och fiber till skyltarna ska finansieras genom kommunstyrelsens medel till
förfogande år 2016. Även driftkostnaden om ca 50 tkr för år 2016 ska finansieras
genom kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Kommunstyrelsen beslutar att utöka tekniska nämndens driftbudget med 100 tkr från
och med år 2017 för att finansiera driftkostnaden för de digitala skyltarna.
4. Kommunstyrelsen beslutar att ansvaret för kommunens annonser på de digitala
tavlorna åligger kommunikationsenheten och utvecklingsenheten.
Bakgrund

Utvecklingsenheten har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till avtal för att etablera två
digitala skyltarvid E20 på anvisad plats. Syftet med skyltarna är att ge kommuninformation
till besökare, genomresande och invånare om större publika evenemang samt kunna
marknadsföra Mariestad som boende, turist och etableringsort.
Uppdraget innebär vidare att kommunen upplåter mark och ingår avtal med en privat aktör
som erbjuder Mariestads kommun kostnadsfri visningstid. Möjlighet finns även att erbjuda
verksamma företag, främst inom kommunen, annonsplats på skyltarna. Reklamen ska vara
”Mariestads relaterad”. Under år 2015 har anbudsförfrågan genomförts som en förenklad
upphandling enligt LOU. Leverantören driftsätter, och sköter den dagliga driften av
tavlorna. Kommunen står för vissa initialkostnader samt del av driftkostnader.
Utvecklingsenheten har upprättat ett förslag till avtal samt förslag till finansiering enligt
följande:
-

Investeringskostnaden om ca 90 tkr för framdragande av el och fiber till skyltarna
finansieras genom kommunstyrelsens medel till förfogande år 2016.

-

Driftkostnaden på 100 000 kr föreslås arbetas in i driftsbudgeten för redovisad
avtalsperiod.

Underlag för beslut

Utvärderingsrapport och avtal för digitala skyltar.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 88
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Utvecklingschef Ramona Nilsson)
(Näringslivschef Mats Widhage)
(Kommunikationschef Annika Björklund)
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00067

Organisation, uppdrag och finansiering för en ny inköpsorganisation

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-08-26 kommunchefen i uppdrag att upprätta ett
förslag till en inköpsorganisation samt formerna för den nya enhetens finansiering,
uppdrag och arbete. Uppdraget överlämnades till chefen för sektor ledning, Stefan
Wallenå, för beredning.
För att åstadkomma en ännu effektivare upphandlings- och inköpsprocess är
verksamheten, mot bakgrund av beslut i samband med budget 2016 i juni 2015, sedan
årsskiftet organiserade med inriktning mot ändrat inköpssätt och beteende. Exempel på
detta är:
-

Strategiska förändringar med systemstöd för uppföljning av inköp och avtalstrohet.

-

Nya uppdaterade tillämpningsanvisningar.

-

Ny beställarorganisation med tydliga roller med bland annat beställare och samordnare
inom varje sektor.

-

Tydlig ökad kännedom i organisationen.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-02-17 presenterades ett förslag till organisation,
uppdrag och finansiering för en ny inköpsorganisation. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade att återremittera ärendet för att tydliggöra organisationsstruktur och uppdrag.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
Expedierats till:
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist
Chefen för medborgarkontoret Malin Kvarnrud

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr 2015/00410

Reviderade ordningsföreskrifter för torghandel

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att, för sin del, anta de reviderade ordningsföreskrifterna för
torghandel i Mariestad.
Bakgrund

Verksamhet teknik har upprättat förslag till reviderade ordningsföreskrifter för torghandel
då förändringar skett i gällande regelverk som berör denna verksamhet. Samtidig har ett
MTG-gemensamt dokument upprättats
Ordningsföreskrifterna har varit på remiss till respektive kommunstyrelse och dokumentet
har uppdaterats efter följande synpunkter:
-

Försäljning får även ske de sex vardagar som infaller närmast före påskdagen,
midsommardagen och juldagen.

-

Paragrafnumreringen har rättats till på sid 4.

Vidare har kartbilagorna uppdaterats och kompletterats med kartor för Gullspång och
Hova.
Tekniska nämnden beslutade 2016-01-26 att föreslå kommunfullmäktige i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta ordningsföreskrifterna för torghandel i Mariestad,
Töreboda och Gullspångs kommuner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-17 att bordlägga ärendet till dagens
sammanträde.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-01-26, Uppdaterade ordningsföreskrifter för
torghandel.
Förslag till ordningsföreskrifter för torghandel i Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Töreboda kommun, Gullspångs kommun, tekniska nämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr 2015/00179

Genomförandeplan, inklusive finansiering, för industriell förnyelse
med Test- och demonstrationsplats Mariestad, 2016-2018

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till Genomförandeplan för
industriell förnyelse med Test- och demonstrationsplats Mariestad 2016-2018.
2. Kommunstyrelsen beslutar att reservera nedanstående medel för att finansiera
genomförandeplanen. Delar av de medel som kommunstyrelsen reserverar för
perioden kommer att återsökas från olika myndigheter.
År 2016 reserverar kommunstyrelsen 2 710 tkr från kommunstyrelsens medel till
förfogande.
År 2017 reserverar kommunstyrelsen 2 300 tkr till utvecklingsenhetens budget.
År 2018 reserverar kommunstyrelsen 2 300 tkr till utvecklingsenhetens budget.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att etablera Demonstrationsplats Mariestad som ett led i
kommunens arbete för att uppnå en industriell förnyelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har beslutat att införskaffa tre elektriska fordon för test och utvärdering och
kommunstyrelsen har beslutat att köpa en vätgasstation.
Inom ramen för test- och demonstrationsplatsen planeras även en logistikhub
(samlastningscentral) i syfte att kapa kostnader för kommunala inköp. De arbets-uppgifter
som tillskapas genom logistikhubben kommer även att innebära positiva socioekonomiska
effekter. Mariestad blir därmed den första mindre kommun i Sverige som deltar i
utveckling och testning av olika typer av hållbara transportlösningar.
Forskare vid Lunds tekniska högskola kommer att testa och utvärdera fordonen samt
utvärdera dimensionering och kostnad för en permanent ladd-infrastruktur i Mariestad. På
detta sätt kommer kommunen att ingå i ett fördjupat samarbete med ytterligare en
akademisk och strategiskt viktig aktör.
Syftet med test- och demonstrationsplatsen är att få till stånd en nödvändig och önskad
industriell förnyelse I Mariestads kommun. Detta ska ske genom nyetableringar kopplade
till transport, energi- och miljöteknik med ökade inslag av forskning och utveckling med
nya affärsmöjligheter som följd. Detta kommer att bidra till att på sikt ge Mariestad en
starkare identitet som en innovativ och attraktiv kommun med ökad lokal sysselsättning,
inflyttning och tillväxt som följd.
Det långsiktiga målet är att bygga en systemlösning som innebär att kommunen tar ansvar
för hela kedjan från fossilfria transportfordon till produktion och lagring av miljövänligt
bränsle av olika slag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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För att den industriella förnyelsen med test- och demonstrationsplatsen ska kunna
realiseras krävs en grundfinansiering. Denna grundfinansiering beskrivs i dokumentet
Genomförandeplan för Industriell förnyelse med Test- och demonstrationsplats i
Mariestad.
Planen omfattar perioden 2016-2018.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av projektledare Ulrika Lindahl 2016-02-22, Tjänsteskrivelse angående
genomförandeplan för industriell förnyelse med Test- och demonstrationsplats Mariestad,
2016-2018, inklusive budget.
Förslag till Genomförandeplan för industriell förnyelse med Test- och demonstrationsplats
Mariestad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-02-23, Genomförandeplan,
inklusive finansiering, för industriell förnyelse med Test- och demonstrationsplats
Mariestad, 2016-2018.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Projektledare Ulrika Lindahl)
(Utvecklingschef Ramona Nilsson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Samtliga sektorchefer)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist)
(VD VänerEnergi AB Rolf Åkesson)
(VD Mariehus AB Jonas Hedberg)
(Näringslivschef Mats Widhage)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/00050

Bokslut över nämndernas mål 2015

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och styrelse ställa frågan; Hur kan nämnden/styrelsen bidra
till förverkligandet av visionen? Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen 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 de beslutade målen. Målen följs också
upp i samband med budgetuppföljningen, det vill säga i samband med prognosarbetet samt
i delårsrapport och årsbokslut.
Kvalitetschef Maria Torp har sammanställt ett bokslut över nämndernas mål år 2015.
Bokslutet presenteras på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2016-02-18, Målbokslut nämndernas mål
2015.
Sammanställning av bokslut över nämndernas mål år 2015.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Kvalitetschef Maria Torp)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-02

Sida 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 93

Dnr 2016/00035

Information, Ny lagstiftning avseende bostäder för nyanlända m.m.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet föreslog
regeringen i november 2015 en ny lag som innebär att alla kommuner ska bli skyldiga att
efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Den 27 januari 2016 beslutade riksdagen
att godkänna regeringens förslag. Lagen träder i kraft 2016-03-01.
Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Syftet med lagen är att
nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på
arbetsmarknaden och i samhällslivet.
Den nya lagen kommer att kräva att Mariestads kommun beaktar mottagandet i sin
planering för bostadsförsörjning. Intentionen med den nya lagen är att nyanlända, så långt
det är möjligt, ska erbjudas permanenta bostäder. Dock kan tillfälliga bostäder vara
nödvändiga för att fullgöra kommunens skyldighet. Den nya lagen har inte reglerat vilken
bostad som avses och det är för inte begränsa den flexibilitet som anses nödvändig.
48 nyanlända kommer att anvisas till Mariestads kommun och ca 65 personer kommer som
egenbosatta under år 2016. Ca 50 procent av de anvisade utgör ensamhushåll. Detta
kommer att ställa stora krav på verksamheten att hitta bostäder.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2016-02-22, Ett
gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-02-23, Information: Ny
lagstiftning avseende bostäder för nyanlända m.m.
Expedierats till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson
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Information på sammanträdet

Flyttad bolagsdag med Mariehus AB

Sekreterare Ola Blomberg informerar att bolagsdagen med Mariehus AB har flyttats från
den 6 april till den 19 april med anledning av att Mariehus AB har förhinder den 6 april.
Aktuella turismfrågor

Turistchef Lotta Samuelsson informerar om verksamhetsplanen för turismverksamheten i
kommunen.
Information om ”Tillväxthuset”

Utvecklingschef Ramona Nilsson samt näringslivschef Mats Widhage informerar om
befintlig och planerad verksamhet i ”Tillväxthuset”. Invigningen av ”Tillväxthuset”
kommer att ske den 31 mars.
Handelsplats Mariestad

Tillväxtstrateg Maria Johansson inom Handelsplats Mariestad presenterar sig själv och sitt
uppdrag.
Vänershofshallen

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om att verksamhet teknik har lämnat in en
ansökan om rivningslov för Vänershofshallen till miljö- och byggnadsnämnden.
Ansökan om stöd för nya yrkesfiskarbryggor i Sjötorp

Planarkitekt Adam Johansson informerar att det hos Jordbruksverket inom ramen för
havs- och fiskeriprogrammet finns möjlighet att ansöka om medel för att finansiera nya
yrkesfiskarbryggor i Sjötorp.
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Uppdrag till kommunchefen
Arbetsutskottet beslutade inte om något uppdrag till kommunchefen.
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Rapporter
Inga rapporter föredrogs på sammanträdet.
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