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Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö,
onsdagen den 5 oktober 2016 kl 8:00-15.30

Beslutande

Johan Abrahamsson (M) Ordförande
Ida Ekeroth
(S) 2:e vice ordförande
Henrik Karlsson
(-) Ledamot
Janne Jansson
(S) Ledamot
Anders Karlsson
(C) Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Erik Ekblom
(M) Ordförande Mariehus AB § 399
Therése Weckström (S) Vice ordförande Mariehus AB § 399
Lars Arvidsson
Kommunchef
Tina Karling Hellsvik
Stadsplanechef § 394, § 397
Maria Nilsson
Planarkitekt § 394, § 397
Ramona Nilsson
Utvecklingschef § 396
Annika Björklund
Kommunikationschef § 406
Jonas Hedberg
VD Mariehus AB § 399
Eva Hedström
Mariehus AB § 399
Jonas Eriksson
Ekonomichef § 399, § 407
Anna Söderman
Turismutvecklare § 398
Claes Pettersson
SpeedArtDesign § 398
Kristofer Svensson
Chef sektor samhällsbyggnad § 396,
§§ 400-403, § 405, § 408, § 411
Ulf Johansson
Projektledare, § 411
Ola Blomberg
Sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

391-411
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-10-05

Anslagsdatum

2016-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-10-29
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 391

Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
1. Skrivelse från Per Emteborg. I skrivelsen begärs att kommunstyrelsen ska
specificera begreppet ”mindre anläggningar” på en- och tvåbostadshus fastigheter
och med uppgift om hur stor en ”mindre anläggning” får vara. Ärendet har
tidigare (2016-05-30) behandlats av kommunfullmäktige som ett
medborgarförslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att beslutanderätten i dessa ärenden
är delegerad av kommunfullmäktige till miljö- och byggnadsnämnden samt att
nämndens beslut ska baseras på gällande lagstiftning. Kommunstyrelsen har
därmed ingen möjlighet att besluta i ärendet. (KS 2015/390)
2. Götene kommun, kommunstyrelsen. Beslut att avslå medborgarförslaget om att
anställa en biolog, naturpedagog och ranger för UNESCO:s biosfärområde. (KS
2015/296)
3. Töreboda kommun, kommunstyrelsen. Beslut att, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, anta upprättat förslag till
arbetsordning för samverkan mellan MTG-kommunerna.
4. Töreboda kommun, kommunstyrelsen. Beslut att anta upprättat förslag till rutin
mot våldsbejakande extremism inom MTG med föreslagen redaktionell ändring.
5. Chefen för sektor samhällsbyggnad. Information avseende finansiering om extra
turer på Kinnekullebanan. (KS 2016/306)
6. Migrationsverket. Information om att flera tusen tillfälliga boenden avvecklas.
7. Lidköpings kommun, kommunstyrelsen. Beslut att medfinansiera tur på
Kinnekullebanan under ett år med början i december 2016 till ett belopp av
maximalt 65 tkr. (KS 2016/306)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 392

Dnr 2016/00002

Inbjudningar
1. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till Mänskliga Rättighetsdagarna den
19-19 november 2016 i Malmö.
2. Emigration Expo. Inbjudan till Emigration Expo den 11-12 februari 2017 i
Utrecht i Nederländerna.
3. Högskolan i Skövde. Personlig inbjudan till kommunstyrelsens ordförande till
information om regeringens tillitsreform den 3 oktober 2016 i Skövde.
4. Synskadades Riksförbund. Inbjudan till kampanjfinal ”Kom till oss och få smaka
på käppen” den 15 oktober 2016 i Skara.
5. Vänersamarbetet. Inbjudan till Vänersamarbetets höstmöte den 14 oktober 2016 i
Grums.
6. Inbjudan till kommunstyrelsens arbetsutskott från LRF i Mariestad till en
diskussion om ”Livsmedelsstrategi Sverige”. Riksdagsmän kommer att delta i
diskussionerna. Alternativ till datum är 14 och 21 november. Arbetsutskottet
beslutade att föreslå den 14 november.
7. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till att delta i workshop Samverkan
på SKL.

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 393

Dnr 2013/00078

Uppföljning av handlingsplan för Folkhälsostrategi 2014-2017,
januari-augusti 2016

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättad uppföljning av handlingsplanen för
folkhälsostrategi 2014-2017 för månaderna januari- augusti 2016.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-14 att samtliga nämnder ska upprätta en
handlings-plan för implementering av folkhälsostrategi 2014-2017. Handlingsplanen
ska redovisas till kommunstyrelsen.
Sektor ledning har upprättat en gemensam struktur för handlingsplan för folkhälsostrategi, tillgänglighets- och miljömålsarbete i Mariestads kommun. I uppföljningen
januari- augusti 2016 redovisas nämndernas/sektorernas aktiviteter för folkhälsostrategin samt korta kommentarer och indikatorer på kommunövergripande nivå.
Nämndernas/sektorernas planerade aktiviteter pågår enligt handlingsplan,
kommentarer till aktiviteterna redovisas endast på nämndnivå.
Indikatorerna på kommunövergripande nivå för Folkhälsostrategin är förslag på
mätbara indikatorer för målen i Folkhälsostrategin. De mätbara indikatorerna på
kommunövergripande nivå kommer att utvecklas i samarbete med
nämnderna/sektorerna under hösten 2016. De mätbara indikatorerna kommer därefter
att beslutas av kommunstyrelsen. Indikatorerna är hämtade från nationella
statistikdatabaser, Folkhälsomyndigheten, SCB, skolverket m.fl. Det innebär att det
inte presenteras statistik årligen då vissa av de nationella undersökningarna genomförs
var tredje år, exempelvis Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” utökat
urval i Västra Götalandsregionen
Folkhälsorådets medel ska stödja utvecklingen av prioriterade målområden och
målgrupper i Folkhälsostrategin 2014-2017
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson 2016-09-09, Uppföljning
Handlingsplan jan- augusti 2016 för Folkhälsostrategi 2014-2017.
Folkhälsostrategi 2014-2017.
Uppföljning delår januari-augusti 2016 av Folkhälsostrategi 2014-2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 393

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Uppföljning av handlingsplan för
Folkhälsostrategi 2014-2017, januari-augusti 2016.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 394

Dnr 2016/00228

Beslut om samråd: Detaljplan för kv. Spiken och Niten,
Haggården, Mariestad

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för kv. Spiken och
Niten, Haggården, ska samrådas enligt standardförfarande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-05-05 stadsplaneavdelningen i uppdrag att
upprätta förslag till ny detaljplan för kvarteren Spiken och Niten i östra delarna av
Haggårdens verksamhetsområde. Ett planförslag har nu upprättats vilket nu ska
samrådas med myndigheter, sakägare m.fl.
Syftet med detaljplanen är att utöka kvarteren i östlig riktning mot ån Tidan.
Expansionen av industrimarken möjliggör vändning för större transportfordon inom
fastigheterna. Aktuell mark som föreslås tillfogas kvartersmarken ska ej bebyggas och
beläggs därför med bebyggelseförbud i plankartan. Delar av utvidgningen omfattas av
strandskydd (100 meter från Tidans strand). Det särskilda skäl som föreligger för
upphävande av strandskydd är att marken behöver tas i anspråk för att utvidga en
pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området (7 kap.
18c § 4 MB).
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2016-09-12, Beslut om samråd:
Detaljplan för kv. Spiken och Niten, Haggården, Mariestad.
Förslag till detaljplan för kv. Spiken och Niten, Haggården, Plankarta.
Förslag till detaljplan för kv. Spiken och Niten, Haggården, planbeskrivning.
Förslag till detaljplan för kv. Spiken och Niten, Haggården, behovsbedömning MKB
och översiktlig geoteknisk utredning.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om samråd: Detaljplan för
kv. Spiken och Niten, Haggården, Mariestad.
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 395

Dnr 2016/00351

Yttrande över Naturvårdsverkets samrådsremiss om nya
riksintresseområden för friluftslivet i Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttrandet ska kompletteras med synpunkter
på område FO 42 samt länsstyrelsens bristande återkoppling av kommunens tidigare
synpunkter på område FO 42 inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Bakgrund

Naturvårdsverket har upprättat förslag till nya riksintresseområden för friluftslivet i
Mariestads kommun. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Utpekande av riksintresse för friluftslivet hämtar stöd i miljöbalken. Syftet med
riksintresset är så långt möjligt skydda områden mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Mark- och vattenområden ska användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning.
Kommunstyrelsen har tidigare (2014-02-10) yttrat sig till Länsstyrelsen Västra Götalands
län om nya föreslagna områden för riksintresset. Därefter har Naturvårdsverket beslutat
att fastlägga reviderade områden kring Göta kanal och Vänerskärgården, inklusive
landområdet kring Viksnäs udde. Remissen omfattar således uteslutande nya förslag till
riksintresseområde. De nya områden som föreslagits är:
FO 26 – Lugnåsberget/Vristulven
FO 42 – Enbart vattenytor i Vänern. Tangerar kommungränsen i väst mot Götene
kommun och nordväst mot Gullspångs kommun.
FO 51 – Sjön Östen och markområdena mellan Sveneby och Odensåker.
Bedömning
Bedömningen som gjordes av nya riksintresseområden år 2014 är i huvudsak
fortfarande adekvat och bör lyftas fram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 395

De nya riksintresseområdena är väl valda utifrån friluftlivsmålets kvalitet och med
avseende på kriterierna som tillämpas. Värdebeskrivningarna som ligger till grunden
för områdenas utpekanden beskriver de huvudsakliga lokala fokuspunkterna på ett bra
sätt. Mariestads kommun ser utpekandet av de nya områdena FO26 och FO51 ett
positivt initiativ under förutsättningen att områdesgränserna kan justeras/motiveras
tydligare. Ytorna framstår som tillsynes överflödigt tilltagna för ändamålet och utan
vidare motivering vilket kan leda till betydelsen av riksintresset försvagas.
Inget av de nya riksintresseområdena skapar motsättningar mot kommunens planer.
De föreslagna områdena i remissen kolliderar inte med förslag till reviderade
vindbruksområden eller utpekade LIS-områden.
FO26 Lugnåsberget/Vristulven
FO26 är förslag till nytt riksintresseområde. Området ligger huvudsakligen i Mariestads
kommun men sträcker sig även in i Skövdes kommun. Delar av området som föreslås
är ett välbesökt friluftsmål, särskilt kring Vristulvens norra strand och Lugnåsberget.
Inom området finns två områden som ingår i länsstyrelsens naturvårdsprogram,
Lugnåsberget och Vristulven. Vristulvens naturreservat täcker numera in det senare.
Området har flera kulturhistoriskt värdefulla områden och innefattar två områden som
beskrivs i det kommunala bevarandeprogrammet. Dyrenäs, Lugnåsberget med Lugnås
kyrka
Lugnåsberget har även riksintresseområden för kultur och naturmiljö.
Lugnåsberget omfattas av landskapsbildsskydd.
I norra delen av området finns flera fornlämningar, huvudsakligen stenbrott från
kvarnstensbrytning. Qvarnstensgruvan drivs av en ideell förening som verkar för att
berätta om den tidigare brytningen. I den södra delen, vid Vristulvens norra strand
finns lämningar av en fornborg.
Ett stort opåverkat område i Mariestads kommuns översiktsplan innesluter hela
området FO26.
Lindbergska provytans naturreservat återfinns inom riksintressets gränser.
Området FO26 tar upp en yta om ca 3 900 ha. Uppskattningsvis motsvarar redan
utpekade intressen 1 000-1 300 ha. FO26 bör kunna delas upp i två områden för att
huvudsakligen följa gränser för redan utpekade intressen som kan förknippas med
friluftsliv. Alltså efterfrågas en precisering med fokus på naturreservatet och befintliga
riksintressen för kultur och naturvård.
FO 51 Östen
Området FO56 är ett nytt riksintresseområde för friluftslivet som ligger i Mariestads,
Töreboda och Skövdes kommuner.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-05

Sida 10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 395

Området vid Östen och Tidandalen är känt för sitt fågelliv och är en viktig rastlokal
för flyttfåglar. Friluftslivet i området är därmed huvudsakligen fågelskådning.
Området närmast sjön som oäven inkluderar våtmarkskaraktär omfattas av riksintresse
för naturvård. Även natura 2000- och naturreservatstatusklassning finns.
Odensåker väster om Östen är kulturhistoriskt värdefullt och omfattas av det
kommunala bevarandeprogrammet.
Ett mindre riksintresse för kulturmiljö finns runt Sveneby.
I området finns även riksintresse för natur- och kulturvård som överlappar det
föreslagna riksintresset för friluftlivet.
Östens västra strand är i äng- och hagmarksinventeringen klass 1 och
våtmarksinventeringen klass 1.
Biotopskydd för naturbetesmark finns söder om vattendraget Tidan, på Östens västra
strand.
Östen är ett RAMSAR- område som är ett internationellt åtagande att bevara
våtmarksmiljöer.
Gränserna för området FO51 bör revideras så att de dras närmare områdets
huvudsakliga friluftsvärde, nämligen fågelskådning intill sjön Östens stränder.
Förslagsvis kan områdesgränserna för riksintresset för friluftsliv anpassas de gränser
som gäller för naturvård kring sjön Östen inom Mariestads kommun.
Det uppmärksammas att ytans utbredning har minskat drastiskt sedan kommunen
lämnade remissvar till Länsstyrelsen Västra Götalands län, från ca 6 800 ha till 2 900
ha. Ytan som har tagits bort sedan dess är inom Töreboda och Skövdes kommuner.
FO 42 Vänern
Inga synpunkter finns på förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt
miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson 2016-09-13, Yttrande om Naturvårdsverkets
samrådsremiss ang. nya riksintresseområden för friluftslivet i Mariestads kommun.
Naturvårdsverkets remiss Översyn av områden av riksintresse för friluftslivet,
inklusive 2016-09-02
Karta som redovisar riksintresset för friluftslivet.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över Naturvårdsverkets
samrådsremiss om nya riksintresseområden för friluftslivet i Mariestads kommun.
Justerandes signatur
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Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Miljöinspektör Anders Hultén-Olofsson
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
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Dnr 2016/00119

Ansökan från Torsö BiF om kommunal medfinansiering för
bidrag ur landsbygdsprogrammet

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att upprätta ett
regelverk för denna typ av ansökningar. Regelverket ska vara samordnat med
Jordbruksverkets ansökningstillfällen.
Bakgrund

Torsö Bygdegård- och idrottsförening har inkommit med en ansökan om kommunal
medfinansiering om 150 tkr till föreningens ansökan om bidrag ur Landsbygdsprogrammet för insatser omfattande 600 tkr. Stödet i Landsbygdsprogrammet
förutsätter offentlig medfinansiering om 25 procent
Att bevilja medfinansiering av de insatser som Torsö Bygdegård- och idrottsförening
avser genomföra ligger helt i linje med den viljeyttring som landsbygdsstrategin (under
antagande) anger. I dokumentet, som dock inte är formellt antaget, uttrycks följande:
”Kultur, fritid och turism
Att människor deltar i kultur- och fritidsaktiviteter stärker det sociala kapitalet och skapar större
kapacitet för att omhänderta innovationer, samtidigt som det bidrar till folkhälsa och livskvalitet.
Kommunen kan genom att erbjuda ett decentraliserat utbud av egna aktiviteter och tillhandahålla
anläggningar för aktiviteter skapa förutsättningar för detta även på landsbygden. Man kan också,
genom olika former av stöd till och samverkan med andra aktörer, skapa förutsättningar för ett
rikare utbud.”
Bland de strategiska åtgärder som föreslås nämns bland annat:
-

Säkerställa ett decentraliserat utbud i kommunens egna verksamheter och vad gäller kommunala
anläggningar för fritidsaktiviteter.

-

Utveckla former för stöd till föreningar och aktiviteter

-

Säkra och stödja en struktur med lämpliga mötesplatser

Att föreningar utnyttjar de stöd som finns att söka inom ramen för EU bör
uppmuntras då det gynnar utvecklingen i området och förbättrar livskvaliteten för
invånarna. Det är även ett resurseffektivt sätt att hantera kommunens medel då de
växlas upp med statliga och EU-medel.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson 2016-09-15, Statligt
projektstöd för investeringar enligt landsbygdsprogrammet 2016 – Ansökan från
Torsö Bygdegårds- och idrottsförening om medfinansiering från Mariestads kommun.
Justerandes signatur
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Ny ansökan från Torsö Bygdegårds- och idrottsförening om medfinansiering för
projektstöd enligt landsbygdsprogrammet
Samlingsdokument för Torsö Bygdegård- och idrottsförening.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ansökan från Torsö BiF om
kommunal medfinansiering för bidrag ur landsbygdsprogrammet
Expedierats till:
Torsö Bygdegård- och idrottsförening
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Ekonomichef Jonas Eriksson
Fritidschef Tomas Ekström
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Dnr 2016/00329

Information, Pågående arbete med planläggning av
Sandvikenhusen, Mariestads centralort

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att detaljplanen för Sandvikenhusen ska påskyndas så mycket
som det är möjligt. Krävs det extra sammanträden för att påskynda processen kommer
dessa att genomföras. Projektering ska påbörjas parallellt med planprocesen
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-06-15 stadsplanechefen i uppdrag att
upprätta-förslag till markområden i centralorten som kan vara aktuella för byggnation
av flerbostadshus.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-08-17 redovisades en översiktlig utredning
med olika förslag på markområden för byggnation av flerbostadshus.
Kommunstyrelsen gav 2016-08-22 stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för följande områden; Sandvikshusen, Vadsbohöjden, Bantorget
och Mariakvarteren.
Stadsplaneavdelningen informerar om pågående planarbete för Sandvikshusen på
arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik 2016-09-22, Information: Pågående arbete med planläggning
av Sandvikshusen, Mariestad centralort.
Presentation Ksau, Detaljplaneprogram för Sandvikshusen, 5 oktober 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Information: Pågående
arbete med planläggning av Sandvikshusen, Mariestad centralort.
Expedierats till:
Planarkitekt Maria Nilsson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
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Dnr 2015/00264

Information om SpeedArtDesign 2016

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

SpeedArtDesign är ett av de största evenemangen i Mariestads kommun och har sedan
starten år 2007 arrangerats var tredje år. SpeedArtDesign är registrerat som varumärke
med Mariestads kommun som ägare. Evenemanget profilerar orten och det stora
besöksantalet ger kommunen positiv marknadsföring och genererar intäkter till den
lokala näringen.
SpeedArtDesign 2016
Evenemanget år 2016 genomfördes under helgen 3-4 september med mycket lyckad
utgång. Besöksantalet uppskattas till ca 45 000 personer varav 57 procent var bosatta
utanför Mariestads kommun.
Bland de ca 150 medverkanden återfanns såväl lokala som nationellt och
internationellt kända namn i en mix med kommersiella företag, ideella insatser och ett
flertal föreningar. Det bjöds på uppvisningar, prova-på tillfällen, föreläsningar och
utställningar på land, i vattnet och i luften. Inträdet liksom parkering var fritt vilket är
en av evenemangets visioner. Alla medverkande är mycket nöjda och har gett
evenemanget högsta betyg.
SpeedArtDesign finansieras genom bidrag från Mariestads kommun, Mariehus AB och
VänerEnergi AB samt olika fonder och sponsorer från det lokala näringslivet.
Mariestads kommun bidrar även med visst administrativt stöd. Den största delen av
intäkterna går till marknadsföring av evenemanget och Mariestad.
Till årets evenemang visades reklamfilm på TV4, radioreklam i Mix Megapol och
Rockklassiker, bussbaksidor i Skövde, annonser i lokal- och rikspress, Facebookannonsering. Det producerades även ett evenemangsmagasin som skickades till hushåll
i Skaraborg.
Delar av arbetsgruppen för SpeedArtDesign informerar om det genomförda
evenemanget 2016 på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av turismutvecklare Anna Söderman 2016-09-21, Information om
SpeedArtDesign 2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SpeedArtDesign, Sammanfattning 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Information om SpeedArtDesign
2016.
Expedierats till:
Anna Söderman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00090

Bolagsdag med Mariehus AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in presidiet för Mariehus 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:
Bodarna på hamnplan
VD Jonas Hedberg redogjorde kortfattat för bolagets kontakter med två av de
företagare som hyr bodar i hamnen.
Uthyrning Galeasen
VD Jonas Hedberg redogjorde för uthyrningssituationen vid de nybyggda husen inom
kv. Galeasen. Samtliga lägenheter utom två är i dagsläget uthyrda. Inflyttning kommer
att ske i december.
VD-skifte för Mariehus AB
Erik Ekblom (M) informerar om att annons för att rekrytera ny VD för bolaget är ute
och sista ansökan är den 21 oktober. Intervjuer kommer att ske under vecka 45 och
46. Ekblom informerar om kriterierna för den nya Vd:n samt den fortsatta
rekryteringsprocessen.
Kommande projekt inom Mariehus
VD Jonas Hedberg informerar om planerade badrumsrenoveringar av 280 lägenheter i
kv. Humlan, södra vägen. Kostnaden är ca 150 tkr/badrum.
Diskussion fördes om möjligheterna till tillgänglighetsanpassning av det äldre
fastighetsbeståndet.
Mariehus Delårsbokslut, Mariehus respektive Stadens Hus
Ekonom Eva Hedström redovisar delårsbokslutet för Mariehus AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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”Centrumbostäder”
VD Jonas Hedberg informerar om att bolaget har gjort en genomgång av fastigheterna
Ärlan och Lejonet inför eventuellt köp och ombyggnad till lägenheter. Hedberg
informerar även om förutsättningarna för statligt stöd för ombyggnad. Styrelsen i
bolaget har att ta ställning i frågan vid sammanträdet 2016-10-11.
Framtida bolagsstruktur
Kommunchef Lars Arvidsson ställer frågan om det är ett problem att bolaget har en
del som är rent kommersiell. Bolaget ser inget problem med detta.
Tomten vid Ekens skola
VD Jonas Hedberg informerar om att bolaget har undersökt olika alternativ att
bebygga tomten vid kv. Eken. Förslagsvis innefattar en ny byggnad ca 25 lägenheter.
Detaljplan finns färdig för kv. Eken.
Arbetsutskottet betonade att det är av stor vikt att bebyggelsen påbörjas snarast på kv.
Eken.
Eventuellt övriga frågor
Har representanter för Mariehus blivit bjudna till möten inom sektor samhällsbyggnad?
Mariehus ska vara representerade vid dessa möten.
Johan Abrahamsson (M) informerar om att det kommer att genomföras en s.k.
planberedning på eftermiddagen den 19 oktober.
Diskussion fördes om Mariehus eventuella engagemang inom Sjölyckan. Mariehus är
intresserade av detta.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Bolagsdag med Mariehus AB
2016-10-05.
Expedierats till:

Jonas Hedberg, VD Mariehus AB
Administrative chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00091

Motion om att Mariestads kommun ska använda det
förnybara/fossilfria bränslet EcoPar i befintlig fordonspark

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Mariestads kommun har för avsikt att övergå till andra bränslen, exempelvis fossilfri el
och vätgas.
Janne Jansson (S) samt Ida Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska använda
det förnybara/fossilfria bränslet EcoPar i befintlig fordonspark. För att börja använda
EcoPar bör kommunen samverka med VänerEnergi AB som redan använder tidigare
nämnda bränsle i sin fordonspark och även har en struktur med tankställe och kort för
enskilda fordon Kommunfullmäktige överlämnade motionen till tekniska nämnden för
beredning.
Verksamhet teknik har med hjälp av VänerEnergis erfarenhet av användandet gjort
bedömningen att nettokostnaden för användandet av Ecopar jämfört med vanlig diesel
är ca 20 procent högre. Verksamhet teknik har de tre senaste åren i genomsnitt
förbrukat diesel för 828 tkr. Att övergå till Ecopar skulle därmed öka
drivmedelskostnaderna med 165 tkr per år.
Tekniska nämnden beslutade 2016-09-06 att lämna följande yttrande:
-

Tekniska nämnden ställer sig positiva till motionen.

-

Tekniska nämnden kan använda förnybara fossilfria bränslen i befintlig
fordonspark under förutsättning att ekonomisk kompensation sker genom
ramförstärkning om 165 tkr per år.

Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) samt Ida Ekeroth (S) tillstyrker motionen.
Henrik Karlsson (-) samt Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag
till beslut vilket även är arbetsutskottets beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunchefens förslag till beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Underlag för beslut

Motion av Mats Karlsson (MP) om att Mariestads kommun ska använda det
förnybara/fossilfria bränslet EcoPar i befintlig fordonspark.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-09-06 § 167, Internremiss. Motion om
förnybara bränslen i kommunens fordonspark.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om att Mariestads
kommun ska använda det förnybara/fossilfria bränslet EcoPar i befintlig fordonspark.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Mats Karlsson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00053

Medborgarförslag om att införa två timmars gratis parkering i
Mariestads centrum

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund

Mikael Hammarlund, Dalripevägen 20 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit
att Mariestads kommun ska införa två timmars gratis parkering i centrum.
Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till Tekniska nämnden för beredning.
Tekniska nämnden har lämnat följande yttrande över medborgarförslaget:
Mikael Hammarlund jämför parkeringarna i Mariestads centrum med avgiftsfria
parkeringar i och kring olika privata affärscentra, både i Mariestad och i Skövde.
Tekniska nämnden anser att det är relevantare att jämföra med parkeringsplatserna i
Skövde centrum. Här har de flesta platserna avgift precis som i Mariestads centrum.
Mariestads centrum har i dag endast parkeringsavgift måndag – fredag, varav de första
30 minuterna är avgiftsfria. Lördag och söndag är det avgiftsfritt.
Parkeringsavgifterna på platserna i stadskärnan tas ut för att öka cirkulationen på
parkeringsplatserna, vilket torde främja tillgänglighet och handel. Avgifterna ska även
bidra till att finansiera underhåll och anläggning av parkeringsplatser. Vidare bör
framhållas att nära stadskärnan finns bra parkeringar, de flesta utan avgift och med
längre tidsperioder. På med ett gångavstånd av 300 meter finns ca 400
parkeringsplatser och inom 500 meter totalt ca 1 000 platser. I denna beräkning ingår
inte s.k. icke reglerad gatuparkering.
Införs p-skiva, som är gratis eller tillhandahålls mot en mindre avgift, kommer det att
vara möjligt att parkera billigt i tätorten förutsatt att man iakttar de restriktioner som
finns, till exempel en tidsbegränsning om två timmar. Parkeringsövervakning måste
fortfarande ske för att inte parkeringsplatserna ska missbrukas. Intäkterna från
parkeringsavgifterna kommer rimligen att minska.
Tekniska nämnden diskuterade under år 2015 införande av p-skiva, men tog inte
beslut om att införa det. Tekniska nämnden beslutade 2016-06-07 att återremittera
ärendet till verksamhet teknik för att få ärendet kompletterat med en
kostnadsberäkning samt avtalstiden för befintliga parkeringsautomater.
En kostnadsberäkning är gjord med antagande att 70 procent av erlagda parkeringsavgifter under år 2015 gäller de två första timmarna.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Avtalstiden på befintliga parkeringsautomater är initial på tre år och förlängs därefter
med tolv månader åt gången om inte uppsägning sker senast tre månader innan
respektive avtalsperiods utgång. I stort sett samtliga automater har passerat den första
treårsperioden vilket betyder att vi dagsläget lever med en uppsägningstid om som mest
14 månader.
Tekniska nämnden beslutade 2016-09-06 att föreslå att medborgarförslaget avslås.
Underlag för beslut

Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska införa två timmars gratis parkering i
centrum.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-09-06 § 168, Internremiss.
Medborgarförslag om två timmars gratis parkering i centrum.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att införa
två timmars gratis parkering i Mariestads centrum.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Mikael Hammarlund
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00267

Medborgarförslag om att uppdatera den lokala ordningsstadgan
med förbud om tiggeri

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av de
kommunala ordningsföreskrifterna.
Ida Ekeroth (S) samt Janne Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund

Mikael Hammarlund, Dalripevägen 20 i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit
att tiggeri ska förbjudas i Mariestad genom att föreskriva detta den lokala
ordningsstadgan. Medborgsarförslaget överlämnades till tekniska nämnden för
beredning.
På Sveriges kommuner och landstings hemsida finns information och svar på vanliga
frågor om tiggeri och utsatta EU-migranter. Där framgår bland annat att tiggeri, det
vill säga att utan erbjudande av någon motprestation be om bidrag, varken är straffbart
eller förbjudet på offentlig plats i Sverige.
Utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat. På livligt
trafikerade platser, som gallerior eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik, kan
dock tiggeri troligtvis förbjudas för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen.
Tekniska nämnden beslutade 2016-09-06 att föreslår att medborgarförslaget avslås.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) samt Janne Jansson (S) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket var att:
Kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget med motiveringen att: Utrymmet för
att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat. På livligt trafikerade platser, som
gallerior eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik, kan dock tiggeri troligtvis förbjudas för att
kunna upprätthålla den allmänna ordningen.
Johan Abrahamsson (M) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Abrahamsson (M) yrkar vidare att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i
uppdrag att genomföra en översyn av de kommunala ordningsföreskrifterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget yrkande.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Mikael Hammarlund om att tiggeri ska förbjudas i Mariestad
genom att föreskriva detta den lokala ordningsstadgan.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-09-06 § 169, Internremiss.
Medborgarförslag om att uppdatera ordningsstadgan med förbud om tiggeri.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att
uppdatera den lokala ordningsstadgan och förbjuda tiggeri.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Mikael Hammarlund
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00266

Medborgarförslag om att uppdatera den lokala ordningsstadgan
med förbud mot rastning av hundar i trädgårdar inom
detaljplanelagt område

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering:
De lokala ordningsföreskrifterna kan endast tillämpas på områden som klassas som
offentlig plats. Privatägda bostadstomter kan inte ges den klassningen. Om eventuell
olägenhet uppstår när det gäller hundhållningen kan detta anmälas antingen till polisen
om det handlar om djurskyddet och till kommunens miljö- och byggnadsnämnd om
det riskerar att orsaka störning för närboende. I det senare fallet hanterar detta som ett
klagomålsärende enligt miljöbalken.
Bakgrund

Mikael Hammarlund, Dalripevägen 20 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit
att den lokala ordningsstadgan ska uppdateras genom att förbjuda rastning av hundar i
trädgårdar inom detaljplanelagt område.
De lokala ordningsföreskrifterna kan endast tillämpas på områden som klassas som
offentlig plats. Privatägda bostadstomter kan inte ges den klassningen. Om eventuell
olägenhet uppstår när det gäller hundhållningen kan detta anmälas antingen till polisen
om det handlar om djurskyddet och till kommunens miljö- och byggnadsnämnd om
det riskerar att orsaka störning för närboende. I det senare fallet hanterar detta som ett
klagomålsärende enligt miljöbalken.
Tekniska nämnden har fått remissen för yttrande. Verksamhet teknik konstaterar att
tekniska nämnden inte ansvarar för frågor inom privatägda tomter och föreslår därför
att nämnden ska avstå från att yttras sig över remissen.
Tekniska nämnden konstaterade 2016-09-06 att nämnden inte ansvarar för frågor
inom privatägda tomter och avstår därför att yttras sig över remissen.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Mikael Hammarlund om att den lokala ordningsstadgan ska
uppdateras genom att förbjuda rastning av hundar i trädgårdar inom detaljplanelagt
område.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-09-06 § 170, Internremiss.
Medborgarförslag om att uppdatera den lokala ordningsstadgan med förbud mot
rastning av hundar i trädgårdar.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att
uppdatera den lokala ordningsstadgan och förbjuda rastning av hundar i trädgårdar
inom detaljplanelagt område.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Mikael Hammarlund
Tekniska nämnden

Justerandes signatur
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Dnr 2015/00294

Medborgarförslag om att förtroendevald ska återbetala
ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen konstaterar att det inte är möjligt att koppla politiska arvoden till
utsmyckning av parker m.m.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Ida Ekeroth (S) samt Janne Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund

Thomas Kling, Sjöängen 28 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
förtroendevalde Sture Pettersson ska återbetala 100 tkr till Mariestads kommun samt
att dessa pengar ska användas till utsmyckning av parker m.m. Medborgarförslaget
överlämnades till sektor ledning för beredning.
Chefen för sektor ledning konstaterar att frågan har utretts både år 2014 och år 2015
av olika instanser, bland annat KPMG och MTGK-löner, varvid såväl regelverk som
underlag har gåtts igenom. Dessutom har ett flertal samtal av utredande karaktär ägt
rum.
KPMG har bland annat påtalat otydligheter i regelverket. MTGK-löner anser att
detsamma lett fram till ”god tro” hos den förtroendevalde.
Sammanfattningsvis konstaterar chefen för sektor ledning att det rått delade meningar
om såväl underlagens som regelverkets tydlighet. Dock har ingen entydig slutsats
kunnat dras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-25 att ge kommunchefen i
uppdrag att ”kontakta en advokatbyrå för att utreda möjligheterna att återkräva den
ersättning som den förtroendevalde inte kunnat styrka via inkomstbortfall för åren
2013 – 2014”.
Bedömning
Sammantaget bedöms resultatet av ovanstående som sådant, att det är ytterst
osäkert/tveksamt om ytterligare utredningar, insatser och ”processer” skulle leda till
annat resultat, eller att de resurser ytterligare utredningar, insatser och ”processer”
kräver skulle stå i proportion till detta.
Chefen för sektor ledning föreslår därför att kommunstyrelsen avskriver
medborgarförslaget och att medborgarförslaget därmed blir/är besvarat.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-05

Sida 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 404
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att avslå
medborgarförslaget.
Johan Abrahamsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att
konstatera att det inte är möjligt att koppla politiska arvoden till utsmyckning av parker
m.m. samt att medborgarförslaget därmed ska anses vara besvarat.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Ekeroths (S) och eget yrkande under
proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget yrkande.
Underlag för beslut

Medborgarförslag av Thomas kling om att förtroendevalde Sture Pettersson ska
återbetala 100 tkr till Mariestads kommun samt att dessa pengar ska användas till
utsmyckning av parker m.m.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Stefan Wallenå 2016-07-07, Svar på
medborgarförslag om att förtroendevald ska återbetala ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Thomas Kling
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00271

MTG-gemensam plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och
mättaxa

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta en MTG-gemensam plan- och bygglovstaxa,
inklusive kart- och mättaxa, där kommunfaktorn N fastställs till 0,85. Taxan träder i
kraft den 1 januari 2017.
Kommunstyrelsen konstaterar att förändringen av kommunfaktorn N inte
överensstämmer med budget för Mariestads kommun år 2017.
Bakgrund

MTG-styrgrupp beslutade 2016-06-09 att rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna att besluta att anta en gemensam plan- och
bygglovstaxa (inklusive kart- och mättaxa) där kommunfaktorn N fastställs till 0,85.
MTG-styrgrupp föreslår även att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2017.
I enlighet med kommunallagen kap 5 § 26 har förslaget överlämnats till miljö- och
byggnadsnämnden samt tekniska nämnden för beredning.
Plan- och bygglagen ger möjligheter för kommunerna att ta ut en avgift i ärende om
plan lov, förhandsbesked och anmälan för nybyggnadskarta, framställning av
arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder m.m.
För att kunna beräkna taxan för en viss åtgärd finns ett antal förbestämda faktorer som
beror på ärendets art och karaktär. Utöver detta finns en justeringsfaktor N som läggs
till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen.
Storleken på justeringsfaktor N bestäms av respektive kommun.
I förslaget från SKL (2011) föreslås följande:
För kommuner med färre än 20 000 invånare N = 0,8
För kommuner med 20 001 till 50 000 invånare N = 1,0
För kommuner med fler än 50 000 invånare N = 1,2
Inom MTG tillämpas idag följande modell:
Mariestad N = 0,9 och för Töreboda och Gullspång N = 0,8.
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Miljö- och byggnadsnämndens bedömning
Det upprättadeförslaget att införa en likalydande N-faktor på 0,85 i de tre
kommunernas annars likalydande PBL-taxor är i sig bra. Konsekvensen blir dock att
intäkterna kommer att minska något i och med att merparten av intäkterna visat sig
komma från sökanden etc. när det gäller PBL-ärenden i Mariestads kommun.
Ändringen av kommunfaktorn kommer att på verka intäktsnivåerna olika beroende i
vilken kommun taxan ska tillämpas, för vilken del av PBL-taxan som en avgift ska tas
ut och vilken verksamhet som ska tillämpa taxan. Det är tre verksamheter som
tillämpar taxan och det är kart- och mätavdelningen, planeringsavdelningarna i de tre
kommunerna samt miljö- och byggnadsnämnden.
Vilka förändrade intäktsnivåer det handlar om är svårt att förutse. För miljö- och
byggnadsnämnden kan det handla om runt -20 tkr om man tittar på 2015 års siffror.
Miljö- och byggnadsnämnden har en årlig kostnad för prövning och tillsyn enligt planoch bygglagen om c:a 6 000 tkr, exklusive kostnaderna för ledamöterna i miljö- och
byggnadsnämnden. I dessa kostnader ingår de så kallade overheadkostnaderna
omfattande bland annat lokalkostnader, transportkostnader, löner med
personalomkostnader, kostnader för telefoni, kopiering och IT, kostnader för kart och
mäts tjänster samt utbildningskostnader.
Intäkterna genom avgifter enlig plan- och byggtaxan genererar c:a 2 700 tkr/år. Exakta
intäktsnivån varierar beroende på antalet ansökning eller anmälningar som lämnats in
och på karaktären på dessa.
Utöver dessa avgifter finns intäkter förorsakade av att byggsanktionsavgifter ska tas ut.
Dessa bokförs idag på samma intäktsverksamhet som för PBL-ärenden i övrigt.
Uttalandet att taxan därmed täcker kostnaden för verksamheten är inte helt korrekt.
Det innebär även att skattekollektivet tillskjuter en relativt stor del till
byggavdelningens verksamhet. Detta oavsett om skillnaderna i grunderna för
taxedebitering regleras kommunerna emellan eller ej.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-08-30 att lämna följande yttrande på
förslag till ändring av taxan enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa:

Justerandes signatur

-

Miljö och byggnadsnämnden menar att det vore mest rimligt att alla kommunerna
har en N-faktor som är lika. Då slipper nämnden att i efterhand debitera
kommunerna mellanskillnaderna.

-

För att garantera en bra finansiering av prövning och tillsyn enligt plan- och
bygglagen så är det viktigt att inte minska avgiftsfinansieringen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden ser gärna att faktorn sätts till 1.0 för att bättre
finansiera prövningen och tillsynen enligt plan- och bygglagen. Nämnden har även
för avsikt att se över hela plan- och bygglagstaxan, men torde inte kunna komma
med ett nytt förslag förrän tidigast under år 2017.
Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens bedömning
MTG-styrgrupps förslag innebär att taxan sänks något i Mariestad medan den höjs i
motsvarande mån i Töreboda och Gullspång. Totalt sett blir det ett intäktsbortfall för
kart- och mätverksamheten då den största andelen arbete sker i Mariestads kommun.
Storleken på intäktsbortfallet kommer dock att kunna hanteras inom verksamheten
och vi ser generellt positivt på att de tre MTG-kommunerna har gemensam taxa
Tekniska nämndens beslut
-

-

Tekniska nämnden har inget att erinra att MTG-kommunernas PBL-taxa likställs i
den del som berör kart- och mätverksamheten.
Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om att inför
en gemensam PBL-taxa i den del som berör kart- och mätverksamheten.

Underlag för beslut

Minnesanteckningar från MTG-styrgrupp 2016-09-06.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-30 § 123, Förslag på
ändring av taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-09-06 § 155, Remiss – gemensam planoch bygglovstaxa (inkl. kart- och mättaxa) för MTG-kommunerna.
Befintlig Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, MTG-gemensam plan- och
bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen Töreboda kommun
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Dnr 2016/00327

Införande- och aktivitetsplan för Mariestads-app

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättad införande- och
aktivitetsplan för Mariestads-app.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner därmed att arbetet påbörjas med att
köpa in/ta fram appen i enlighet med tidigare beslut och med utsedd leverantör.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunens arbete med att ta fram
”Mariestads-appen”, den del som har anknytning till ”Tillväxt Mariestad”, ska
tillgodoräknas som en del i kommunens finansiering av ”Tillväxt Mariestad”.
Detta ska framgå i avtalet som ska upprättas med ”Tillväxt Mariestad”.
Ida Ekeroth (S) samt Janne Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att avsätta 300 tkr av investeringsmedel samt
50 tkr för marknadsföring av en Mariestads-app i enlighet med den förstudien som
upprättats av kommunikationsenheten.
Kommunstyrelsen beslutade även att det ska upprättas en införande- och aktivitetsplan
för marknadsföring innan appen blir tillgänglig för allmänheten. Planen ska godkännas
av kommunstyrelsens arbetsutskott innan appen köps in/tas fram.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) yrkar att Mariestads kommun inte ska köpa en Mariestads-app.
Janne Jansson (S) tillstyrker Ekeroths (S) yrkande.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut (vilket är
punkten 1) med tilläggsyrkande att: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunens
arbete med att ta fram ”Mariestads-appen”, den del som har anknytning till ”Tillväxt Mariestad”,
ska tillgodoräknas som en del i kommunens finansiering av ”Tillväxt Mariestad”. Detta ska framgå
i avtalet som ska upprättas med ”Tillväxt Mariestad”.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Ekeroths (S) yrkande och eget yrkande
under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget yrkande.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund samt kommunikatör
Pia Stenström 2016-09-22, Införande- och aktivitetsplan Mariestads-app.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Införande- och aktivitetsplan för
Mariestads-app.
Expedierats till:
Kommunikationschef Annika Björklund
Kommunikatör Pia Stenström
Ekonomichef Jonas Eriksson
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Dnr 2016/00365

Budget 2017 för kommunstyrelsens verksamheter

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen, ekonomichefen samt
tillträdande chefen för sektor ledning i uppdrag att genomföra en genomlysning av
kommunstyrelsens verksamheter och finansiering samt upprätta ett förslag till
detaljbudget med förslag till åtgärder för att minska kostnaderna.
2. Arbetsutskottet ger chefen för sektor ledning i uppdrag att snarast revidera
dokumentet ”Uppdrag och befattningar inom sektor ledning”. Dokumentet ska
innefatta kommunstyrelsens samtliga verksamheter.
Bakgrund

Ordförande Johan Abrahamsson (M) redovisar majoritetens uppfattning om
förutsättningarna för kommunstyrelsens budget år 2017. Följande inriktningar/områden
ska prioriteras:
-

Bostadsförsörjningsplan

-

Detaljplaner på landsbygden

-

Näringslivsarbetet med Industriellförnyelse

-

Besöksnäring med centrumhandel

-

Medborgarkontorets arbete med ”Förenkla helt enkelt”

-

Arbetet med att effektivisera inköp och upphandlingar

-

Marknadsföring av kommunen.

-

Arbetet med att minska sjukskrivningar

-

Kommunens deltagande i ”Tillväxt Mariestad”, ambitionsnivå

All verksamhet ska som inte är lagstyrd ska analyseras och arbetsuppgifter ska
ifrågasättas. Tillväxt och ökande intäkter ska prioriteras.
Underlag för beslut

Konsekvensbeskrivning av kommunstyrelsens budget år 2017.
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
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Dnr 3384

Information på sammanträdet

Timmermansgård

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om pågående arbete med alternativa
etableringsplatser för en ny timmermansgård.
Rotundan

Kommunchef Lars Arvidsson informerar om pågående upphandling av en
ombyggnation av Rotundan. Ombyggnationen kommer att påbörjas inom kort.
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Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Bertha Petterssons hus

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett
regelverk för hur stiftelsen ska förvalta och utbetala kvarvarande stiftelsens medel i
enlighet med stiftelsens ansvar och uppdrag.
Sjölyckan etapp 3 och 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med ett
underlag för igångsättningstillstånd för etapperna tre och fyra på Sjölyckan.
Detaljplan för Björkgården

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsplanechefen i uppdrag att, genom förenklat
planförfarande, upprätta en ny detaljplan för Björkgården, kv. Alen.
Datorer till sektor stöd och omsorg

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med ett
förslag till finansiering av inköp av datorer till sektor stöd och omsorg för en total
kostnad om ca 1 500 tkr.
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
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Dnr 2919

Rapporter
Inga rapporter föredrogs på sammanträdet.
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Dnr 2016/137

Återtagande av tilldelningsbeslut för byggnation av gruppbostad,
kv. Gräshoppan

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återta tilldelningsbeslutet samt att
avbryta upphandlingen av byggnation och förhyrning av en ny gruppbostad på kv.
Gräshoppan.
2. Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anslå medel för
byggnation och av en ny gruppbostad på kv. Gräshoppan i egen regi.
Bakgrund

Projektledare Ulf Johansson informerar om genomförandet av
anbudsprocessen för en byggnation av en gruppbostad på kv. Gräshoppan.
Arbetsutskottet diskuterar den genomförda anbudsprocessen.
Expedieras till:
Verksamhet teknik
Ekonomichef Jonas Eriksson
Redovisningsekonom Lars Bergqvist
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