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Sammanträdesdatum
2017-03-01

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö,
onsdagen den 1 mars 2017 kl 8:00-12:30

Beslutande

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

Övriga deltagare

Suzanne Michaelsen
Gunnarsson (S)
Sven-Inge Eriksson (KD)
Kjell Lindholm (C)
Björn Fagerlund (M)
Gunnar Welin (M)
Johan Cord (S)
Anna Mossberg (M)
Björn Nilsson (S)
Kristofer Svensson
Michael Nordin
Thomas Johansson
Elisabeth Westberg
Johan Bengtsson
Annika Kjellkvist
Rolf Åkesson
Ola Blomberg

Sida 1

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

Ordf. tekniska nämnden § 77
Vice ordf. tekniska nämnden § 77
Ordf. miljö- och byggnadsnämnden
del av § 77 samt § 78
Vice ordf. miljö- och byggnadsnämnden
del av § 77 samt § 78
2:e vice ordf. Miljö- och byggnadsnämnden
del av § 77 samt § 78
Ledamot miljö- och byggnadsnämnden
del av § 77 samt § 78
Ordförande VänerEnergi AB § 79
Vice ordförande VänerEnergi AB § 79
Kommunchef
Teknisk chef § 77
Samhällsbyggnadschef §§ 77-78
Ekonom § 77
Projektledare § 77
Miljö- och byggnadschef, del av § 77 samt § 78
VD VänerEnergi AB § 79
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

2017-03-01

Anslagsdatum

2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 77

Dnr 2017/00093

Dialogmöte med tekniska nämndens presidium

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Dialogmötet ska rapporteras till kommunstyrelsen 2017-03-13.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-12-07 att genomföra dialogmöten
med tekniska nämndens presidium vid följande tillfällen år 2017: 22 februari, 10 maj, 6
september samt den 6 december.
Vid dagens sammanträde diskuterades bl.a. följande frågor:
Lägesrapport: pågående och planerade investeringar
Tekniska chefen Michael Nordin samt projektledare Johan Bengtsson informerar om
pågående och planerade investeringar. Informationen berörde följande
investeringsprojekt:

Justerandes signatur

-

Stockholmsvägen och Sjöhagaparken. Informationen innefattade bakgrund,
etappindelning, tidplan och ekonomi. Tekniska chefen framhåller att de medel
som har avsatts för VA-investeringar inte kommer att räcka hela vägen upp till
vattentornet.

-

Badhuset. Parteneringupphandling är genomförd och byggstart är planerad till
maj/juni år 2017. Ombyggnationen ska vara slutförd under våren 2018

-

Rotundan. Ombyggnation och renovering pågår. Arbetet beräknas vara slutfört i
augusti år 2017.

-

Gräshoppan. Ansökan om bygglov lämnas in under innevarande vecka. Byggnationen
kommer att färdigställas inom åtta månader från beviljat startbesked.

-

Biblioteket. Byggarbetena är slutförda och verksamheten håller på att flytta in.
Biblioteket öppnar igen den 1 april.

-

Vänershofshallen. Upphandling för rivning pågår. Rivning kommer att påbörjas runt
den 20 mars. Bygglov är inlämnat för nytt garage/förråd.

-

Nya förskolor. Arbete med förfrågningsunderlag inför en partneringupphandling
pågår.

-

Servicehus på hamnplan. Arbete med utformning och placering pågår. Särskilda
investeringsmedel kommer att krävas.

-

Upprustning av lekplatser. Planering och projektering pågår. Genomförandet
kommer att ske under perioden kvartal 2 till kvartal 4.
Utdragsbestyrkande
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-

Trafiklösningar skolor väst. Arbetet pågår och är slutfört till skolstarten.

-

Cykelnätsplan. Upprustning av befintliga cykelbanor samt nyanläggningar pågår året
om.

-

Exploatering Karlslund. Påbörjas i egen regi under mars månad.

-

VA-plan- utbyggnad. Förstudie och detaljplanering pågår. Projektering under år
2017 och genomförande under åren 2018-2019.

-

Ombyggnad av Flitiga Lisan till förskola.

-

VA-plan- tillståndsansökan. Ansökan är inlämnad till Länsstyrelsen som ej har
återkopplat i ärendet. Samhällsbyggnadschefen ska begära ett möte med
Länsstyrelsen för att diskutera ärendet.

Ombudgeteringar
Ekonom Elisabeth Westberg informerar om verksamhet tekniks förslag till
ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2016 till år 2017. Förslaget till
ombudgeteringar har ännu inte beslutats av tekniska nämnden.
EPC-projekt.
Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att presentera en sammanställning
över pågående
Bygglovsprocessen – diskussion gemensam med presidiet för miljö- och byggnadsnämnden
Diskussion om förutsättningarna för rivning av Vänershofshallen samt nybyggnation
av garage förråd. Samhällsbyggnadschefen informerar om pågående arbetsprocess.
Universitetsbron över Tidan- diskussion gemensam med presidiet för miljö- och byggnadsnämnden
Diskussion förs om förutsättningarna för den planerade Universitetsbron över Tidan.
Medborgarkontoret - diskussion gemensam med presidiet för miljö- och byggnadsnämnden
Diskussion förs om bemanning från verksamhet miljö och bygg i medborgarkontoret i
Mariestad samt i Töreboda och Gullspång.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Dialogmöte med tekniska
nämndens presidium.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Chefen för sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska chefen Michael Nordin
Tekniska nämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00094

Dialogmöte med miljö- och byggnadsnämndens presidium

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Dialogmötet ska rapporteras till kommunstyrelsen 2017-03-13.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att genomföra dialogmöten med miljöoch byggnadsnämnden vid följande tillfällen år 2017: 22 februari samt 8 november.
Vid dagens sammanträde diskuterades bl.a. följande frågor:
Arbetsgivarens åtgärder med anledning av 6 6 A anmälan
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist informerar om det åtgärder som vidtagits
och kommer att genomföras avseende arbetsmiljön inom verksamhet miljö och bygg i
enlighet med beslutat åtgärdsprogram med anledning av 6 6 A-anmäla.
Bemanning/personal
Miljö och byggnadschefen informerar om att sjukskrivningarna inom verksamhet
miljö- och bygg var lägra under hösten 2016 än under motsvarande period året innan.
Aktuella ärenden: Beredning av ställplatser i Sjötorp
Diskussion fördes om beredningen av ärendet om ställplatser på bandyplan i Sjötorp.
Bygglovsansökan har återtagits av föreningen. Kommunen har lämnat in en
bygglovsansökan i samma ärende.
Aktuella ärenden: Eventuell nyetablering av vårdcentral
Diskussion fördes om förutsättningarna för att etablera en vårdcentral i ett område där
gällande detaljplan inte tillåter detta (gammal detaljplan). Vilka åtgärder kan vidtas för
att genomföra denna etablering under tiden en ny detaljplan upprättas?
Uppdrag med tillsyn av doping
Diskussion fördes om miljö och byggnadsnämndens uppdrag att utöva tillsyn av
förekomsten av doping på gym m.m.
Livsmedelstaxa (Länsstyrelsens revision)
Miljö och byggnadschefen informerar om Länsstyrelsens revision av livsmedelstaxan
som genomfördes under hösten 2016. Länsstyrelsen påpekade att samtliga
livsmedelstaxor ska vara självfinansierade (en av taxorna var delvis skattefinansierad).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Debiterad tid (miljötaxan)
Miljö och byggnadschefen informerar om den genomgång som pågår inom
verksamhet miljö och bygg av debiterad tid. MTG ligger på 13:e plats av landets
kommuner avseende låg miljötaxa.
Bemötande och tillgänglighet
Miljö- och byggnadschefen informerar om att det kommer att genomföras en riktad
utbildning att genomföras för personalen inom miljöavdelningen. Diskussion förs om
bemötande och arbetet med att förbättra detsamma inom verksamhet miljö och bygg.
Kommunstyrelsens arbetsutskott är bekymrade över att de förtroendevalda i miljöoch byggnadsnämnden inte är medvetna om de bygglovsärenden som inlämnas till
verksamheten och som därefter återtas innan beslut har fattats (delegationsbeslut
alternativt beslut av nämnd).
Mot bakgrund av kommunstyrelsens uppsiktsplikt uppmanar arbetsutskottet miljöoch byggnadsnämnden att åtgärda detta problem och därefter återkoppla till
kommunstyrelsen vilka förändringar/åtgärder som ska genomföras.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Dialogmöte med miljö- och
byggnadsnämndens presidium.
Expedierats till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00092

Bolagsdag med VänerEnergi AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Dialogmötet ska rapporteras till kommunstyrelsen 2017-03-13.
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:
Industriell förnyelse
Bolaget kommer inom kort att upprätta ett nytt affärsområde; Förnyelsebara
energilösningar. Det innefattar bl.a. vätgasstationen samt projekt Systemlösningar.
Bolagets roll i projektet har förtydligats och en styrgrupp har etablerats.
Det nya affärsområdet kommer att tillföras en tjänst om 80-90 procent. Affärsområdet
beräknas att visa ett underskott om 1 500 tkr under innevarande år. Investeringar
kommer sannolikt att genomföras i laddstationer/laddvägar (ca 500 tkr.)
Kvarnen
Naturvårdsverket har legat på värderingen/inlösen av fallrättigheterna i Kvarnen.
Länsstyrelsen krävde svar av Naturvårdsverket redan i september men inget har
inkommit.
Bolaget får kontinuerligt förfrågningar om en försäljning av Kvarnen. Diskussioner
pågår om hur bolaget ska ställa sig till dessa förfrågningar när Naturvårdsverket ännu
inte uttalat sig.
Lekmannarevisonens utredningar
Bolaget har för andra gången under några år erhållit faktura från pwc för en enkät
genomförd av lekmannarevisionen. Bolaget har inte fått se enkätresultatet.
Det sker ingen samverkan mellan den auktoriserade revisorn och lekmannarevisionen.
De kan göra samma utredningar under samma år.
Bolaget ifrågasätter detta förfarande som de anser strider mot internkontrollplanen
inköpsinstruktionen. Frågan är vem/vilka som får beställa revisionsutredningar. VD
framhåller att revisorernas reglemente bör revideras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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IT-utredning, ev. In-house bolag?
Arbete/diskussioner pågår inom bolaget avseende hur IT-verksamheterna ska
organiseras i framtiden. Följande frågor diskuteras i bolaget:
-

Hur ska bolaget genomföra 24/7 drift av tjänsterna i stadsnätet?

-

Ska bolaget vara kommunikationsoperatör?

-

Ska bolaget bilda ett in-house-bolag?

VD Rolf Åkesson informerar om vad som innefattas i begreppet in-house bolag.
Rollen som kommunikations- och/eller tjänsteleverantör samt frågan om in-house
bolag diskuterades.
Verksamhetens omfattning och ekonomi
VD Rolf Åkesson informerar om verksamhetens omfattning investeringar och
ekonomiska resultat under perioden 1990 till 2016. Vidare informerade Åkesson
specifikt om investeringar under åren 2016 och 2017, bolagets långfristiga skulder,
soliditet m.m.
Diskussion fördes om bolagets kostnader och anslutningsavgifter för fiberutbyggnad.
Verksamhetens förenlighet med bolagsordning och ägardirektiv
VD Rolf Åkesson redogör för skrivelse som skickats till kommunstyrelsen
avseende Verksamhetens förenlighet med bolagsordning och ägardirektiv.
Större händelser inom verksamheten/Verksamhetens omfattning
-

VD Rolf Åkesson informerar om bolagets årsredovisning år 2016. Resultatet var
det bästa någonsin, 29 800 tkr. Samtliga åtta affärsområden visar positiva siffror.

-

KKAB börjar få ordning på den sista värmepannan. Fjärrvärmen är helt fossilfri i
Mariestad och Töreboda.

-

Efterfrågan på fiberanslutning fortsätter att öka. Över 1 000 nya abonnenter
under år 2016.

-

Kabliferingsprojektet på Torsö har påbörjats. Detta projekt är ett av de största
som bolaget har genomfört.

-

Bolaget har svarstjänst för samtliga tre kommuner inom MTG.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Bolagsdag med VänerEnergi AB.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Rolf Åkesson, VD VänerEnergi AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

