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Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Vänersalen/Torsö,
onsdagen den 25 januari 2017 kl 8:00–16:15

Beslutande

Johan Abrahamsson
Rune Skogsberg
Ida Ekeroth
Henrik Karlsson
Sture Pettersson

Övriga deltagare

Se nästa sida.

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

(M) Ordförande
(C) 1:e vice ordförande, deltog ej § 30, § 33
(S) 2:e vice ordförande
(M) Ledamot
(S) Tjänstgörande ersättare

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Övriga deltagande:

Anette Karlsson
Jan Hallström
Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Sven-Inge Eriksson
Linn Brandström
Kjell Lindholm
Björn Fagerlund
Linnéa Wall
Marie Engström Rosengren
Göran Hellström
Mats Karlsson
Stefan Eriksson
Bengt-Erik Askerlund
Leif Udéhn
Björn Nilsson
Anna Mossberg
Kristofer Svensson
Thomas Johansson
Stefan Wallenå
Katarina Lindberg
Lotta Hjoberg
Annika Kjellkvist
Michael Nordin
Jonas Eriksson
Pia Svartén
Ida Nilsson
Lars Bergqvist
Elisabeth Westberg
Håcan Lundqvist
Pia Möller
Annica Olsson
Per Sedigh
Mona Nilsson
Irene Andersson
Ulrika Lindahl
Ramona Nilsson
Mats Widhage
Erik Randén
Ola Blomberg

Justerandes signatur

(M)
(L)

Ordförande utbildningsnämnden § 22
Ordförande socialnämnden § 22

(S)
(KD)
(M)
(C)
(M)
(S)
(V)
(L)
(MP)
(M)
(MP)
(S)
(S)
(M)

Ordförande tekniska nämnden § 22
1: e vice ordf. tekniska nämnden § 22
2: e vice ordf. tekniska nämnden § 22
Ordförande miljö- och byggnadsnämnden § 22
1: e vice ordf. miljö- och byggnadsnämnden § 22
Ledamot kommunstyrelsen § 22
Ledamot kommunstyrelsen § 22
Ledamot kommunstyrelsen § 22
Ledamot kommunstyrelsen § 22
Ersättare kommunstyrelsen § 22
Ersättare kommunstyrelsen § 22
Ledamot miljö och byggnadsnämnden § 22
Ledamot tekniska nämnden § 22
Ordförande VänerEnergi § 22
Kommunchef
Chef sektor samhällsbyggnad § 22
Chef sektor ledning § 22
Chef sektor utbildning § 22
Chef sektor stöd och omsorg § 22
Miljö- och byggnadschef § 22
T.f. teknisk chef § 22
Ekonomichef § 22
Ekonom § 22
Ekonom § 22
Redovisningschef § 22
Ekonom § 22
Controller § 22
Ekonom § 22
Ekonomienhetschef § 22
Sveriges Kommuner och Landsting § 22
Planarkitekt §§ 23-24
Trafiksamordnare § 25
Projektledare § 28
Utvecklingschef § 26, §§ 28-29
Näringslivschef § 29
Exploateringschef §§ 30-33
Sekreterare

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-01-25

Anslagsdatum

2017-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-02-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 20

Dnr 2017/00005

Handlingar att anmäla
1. Töreboda kommun, kommunstyrelsen. Beslut att inrätta en halvtidstjänst som
MTG-samordnare från och med den 1 januari 2017. (KS 2016/334)
2. Minnesanteckningar från möte med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg den 8
december 2016.
3. Tolkförmedling Väst. Beslut att investeringsbudget på 3,5 mkr ska läggas till
budget 2017 avseende upphandling av nytt verksamhetssystem.
4. Tolkförmedling Väst. Beslut om återbetalning av eget kapital sker årligen efter att
direktionen antagit årsbokslutet. Lägsta nivå av eget kapital ska vara 25 mkr och
lägsta belopp för utbetalning ska vara 5 mkr för att utbetalning ska vara aktuell.
5. Verksamhet miljö- och bygg. Yttrande till Trafikverket avseende E20 förbi Lugnås
(TRV 2015/80604). Verksamhet miljö- och bygg anser att projektet innebär
betydande miljöpåverkan.
6. Kommunchef Kristofer Svensson. Avsiktsförklaring – överföring av
medlemskommunernas automatiska brandlarm till räddningstjänstförbundets
ledningscentral.
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 21

Dnr 2017/00007

Inbjudningar
1. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Inbjudan till konferensen Kan vi bygga
kvantitet med kvalitet? den 30 mars 2017 i Göteborg.
Ida Ekeroth (S) representerar Mariestads kommun i mån om tid.
2. Landshövdingen Västra Götalands län. Inbjudan till Samling för demokrati och
mänskliga rättigheter, mot nazism och politiskt våld.
3. Hydrotekniska sällskapet. Inbjudan till årets vattendag Jordbruk och
vattenförsörjning den 1 februari 2017 i Uppsala.
4. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till samverkansplattform för kulturdriven
platsutveckling genom fyra seminarier. Inbjudan riktar sig till personer som
arbetar med utveckling, attraktivitet och samhällsutveckling i en kommun.
5. SOS Alarm. Inbjudan till Dialogforum 112-dagen den 9 februari 2017 i
Stockholm.
Ida Ekeroth (S) representerar Mariestads kommun vid detta dialogforum i mån om tid.
6. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till Demokratidagen 2017 den 14
mars 2017 i Stockholm.
7. Tillväxthuset, Nyföretagarcentrum m.fl. Inbjudan till föreläsning med Yngve
Bergqvist, grundare av Ishotellet, den 2 februari 2017.
8. Utvecklingsenheten. Inbjudan till invigningen av vätgasstationen i Mariestad den 31
januari 2017 i Mariestad.
Ledamöterna i kommunstyrelsen har rätt till förlorad arbetsförtjänst om de deltar vid invigningen.
Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 22

Dnr 2016/00460

Budgetupptakt inför budget 2018 med flerårsplan 2019-2020

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har kallat nämndernas presidier och berörda
tjänstemän till en dialog om förutsättningarna för budgetarbetet/-processen under år
2017 inför beslut om budget för år 2018. Vid budgetupptakten avhandlas följande
informationspunkter och ärenden:
Kommunchefen inleder budgetupptakten
Kommunchef Kristofer Svensson inleder med att hälsa välkomna till budgetupptakten.
Kommunchefen lämnade därefter en kortfattad reflektion över kommunens framtida
utmaningar och förutsättningar.
Ekonomichefen informerar om budgetprocessen
Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om dagordningen för budgetdagen och
tidplanen för det fortsatta budget- och målarbetet under våren.
Kommunstyrelsens ekonomiska förutsättningar 2018
Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) lämnar en reflektion över
kommunens och kommunstyrelsens framtida utmaningar och förutsättningar.
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå presenterar en omvärldsanalys för
kommunstyrelsens verksamheter för år 2018. Omvärldsanalysen innefattar
lagförändringar, volymökningar, nya/förändrade behov och uppdrag samt
effektiviseringar och möjliga besparingar.
Chefen för sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson presenterar en omvärldsanalys
för de verksamheter inom sektorn som kommunstyrelsen ansvarar för.
Utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar 2018
Utbildningsnämndens ordförande Anette Karlsson (M) lämnar en kortfattad reflektion
över nämndens framtida utmaningar och förutsättningar.
Chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg presenterar en omvärldsanalys för
utbildningsnämndens verksamheter för år 2018. Omvärldsanalysen innefattar
lagförändringar, volymökningar, nya/förändrade behov och uppdrag samt
effektiviseringar och möjliga besparingar.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 22 (forts.)

Socialnämndens ekonomiska förutsättningar 2018
Socialnämndens ordförande Jan Hallström (L) lämnar en reflektion över nämndens
framtida utmaningar och förutsättningar.
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg presenterar en omvärldsanalys för
socialnämndens verksamheter för år 2018. Omvärldsanalysen innefattar
lagförändringar, volymökningar, nya/förändrade behov och uppdrag samt
effektiviseringar och möjliga besparingar.
Tekniska nämndens ekonomiska förutsättningar 2018
Tekniska nämndens ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) lämnar en
kortfattad reflektion över nämndens framtida utmaningar och förutsättningar.
T.f. tekniska chefen Michael Nordin presenterar en omvärldsanalys för tekniska
nämndens verksamheter för år 2018. Omvärldsanalysen innefattar lagförändringar,
volymökningar, nya/förändrade behov och uppdrag samt effektiviseringar och möjliga
besparingar.
Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska förutsättningar 2018
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Kjell Lindholm (C) lämnar en kortfattad
reflektion över nämndens framtida utmaningar och förutsättningar.
Miljö och byggnadschefen Annika Kjellkvist presenterar en omvärldsanalys för miljöoch byggnadsnämndens verksamheter för år 2018. Omvärldsanalysen innefattar
lagförändringar, volymökningar, nya/förändrade behov och uppdrag samt
effektiviseringar och möjliga besparingar.
Per Sedigh från SKL informerar om ekonomin för Sveriges kommuner
Per Sedigh från Sveriges Kommuner och Landsting informerar om de ekonomiska
förutsättningarna för Sveriges kommuner.
Redovisningschefen och ekonomichefen informerar om kommunens ekonomiska förutsättningar
Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om kommunens finansiella
förutsättningar, arbetsgivaravgifter och pensioner för år 2018.
Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om allmänna budgetförutsättningar med
hänsyn till prognos för skatter och statsbidrag.
Oppositionsråd Ida Ekeroth (S) informerar om politiska prioriteringar
Oppositionsråd Ida Ekeroth (S) lämnar sina reflektioner över förändringarna i
omvärlden samt förutsättningarna och utmaningarna för Mariestads kommun.
Kommunalråd Johan Abrahamsson (M) informerar om politiska prioriteringar
Kommunalråd Johan Abrahamsson (M) lämnar sina reflektioner över budgetupptakten
samt förutsättningarna och utmaningarna för Mariestads kommun.
Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-25

Sida 8

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 22 (forts.)

Kommunchefen summerar dagen
Kommunchef Kristofer Svensson summerar budgetupptakten.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Budgetupptakt inför budget
år 2018 med flerårsplan 2019-2020.
Expedierats till:
Samtliga nämnder
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 23

Dnr 2016/00396

Beslut om planbesked och uppdrag: Detaljplan för Hyveln 8, 11
och 14

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela positivt planbesked för
ansökan om detaljplan för Hyveln 8, 11 och 14.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag
att upprätta förslag till detaljplan för Hyveln 8, 11 och 14, Mariestad centralort.
Stadsplaneavdelningen har möjlighet att utöka detaljplanen till att omfatta hela
kvarteret inför samrådet.
Bakgrund

Vadsbolås Skaraborg AB har 2016-10-21 inkommit med ansökan om planbesked för
fastigheterna Hyveln 8, 11 och 14. I ansökan framgår att sökanden vill ändra gällande
plan till att medge markanvändning för bostäder, centrum- och vårdlokaler i 2,5 till 3
våningar.
De berörda fastigheterna Hyveln 8, 11 och 14 i kv. Hyveln ligger i den nordvästra
delen av Katthavets industriområde. Området gränsar i norr till fastigheten Hyveln 9, i
öster Verkstadsgatan, i söder fastigheten Hyveln 12 och i väster Bangatan.
I gällande planer för berörda fastigheter, stadsplan för del av Mariestad, Katthavet och
del av Madlyckan (16-MAF-1040) och stadsplan för del av kv. Hyveln i Mariestad (16MAF-1100) är marken planlagd för småindustriändamål med byggnadshöjd om max
7,6 meter.
Buller och risker
Hyveln 8, 11 och 14 ligger inom, av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 1995-03-30,
fastställda skyddsavstånd för kommunens avloppsreningsverk. Stadsplaneavdelningen
konstaterar att det inte är möjligt medge bostadsändamål för sökta fastigheter under
rådande förutsättningar.
Mariestads kommun avser ansöka om förnyat tillstånd för fortsatt verksamhet vid
Mariestads avloppsreningsverk. I den nya ansökan föreslås bl.a. åtgärder för att minska
gällande skyddsavstånd för verksamheten.
Vid upprättande av planer och program som ligger inom 150 meter från väg eller
järnväg avsedd för farligt godstransporter gäller generellt att en riskanalys skall
upprättas. Rubricerat område ligger närmare än 150 meter från Kinnekullebanan som
är utpekad för transporter av farligt gods. Eventuellt behov av bullerberäkningar från
spår- och motortrafik på anslutande gator kommer framgå i vidare planarbete.
Justerandes signatur
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För bostäder och vårdlokaler finns riktvärden om högsta ljudnivå från industri och
annan verksamhet som måste beskrivas i ett kommande planarbete.
Historik
Katthavet stadsplanelades för industriändamål i början av 1940-talet. Närmst
Stockholms-vägen avsågs sluten kvartersbebyggelse för bostäder uppföras i kv.
Granen, Enen, Furan och Poppeln. Bakomliggande kvarter planlades för
småindustriändamål. Bebyggelsen i Katthavet är i huvudsak från 1960-talet och
däromkring.
Bostadsbebyggelse är främst koncentrerad till kvarteren längs Stockholmsvägen men
även, om än i begränsad omfattning, i kv. Kastanjen och Hyveln.
I gällande fördjupad översiktsplan för Mariestad är området föreslaget för blandad
användning.
Bedömning
Stadsplaneavdelningen gör bedömningen att ansökan är förenlig med gällande
översiktsplan samt följer intentionerna iden fördjupade översiktsplanen om blandad
användning i Katthavet. För att komma fram till lämplig markanvändning är det
nödvändigt att beskriva omgivningspåverkan.
Underlag för beslut

Ansökan om planbesked för Hyveln 8, 11 och 14 daterad 2016-10-21.
Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2016-12-29, Beslut om planbesked och uppdrag: Detaljplan för Hyveln 8, 11
och 14.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Beslut om planbesked och
uppdrag: Detaljplan för Hyveln 8, 11 och 14.
Expedierats till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Vadsbolås Skaraborg AB, Box 180, 542 22 Mariestad

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00377

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för Verkmästaren 4

Arbetsutskottets förlag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till ändring av detaljplan för
Verkmästaren 4, Mariestad centralort.
Bakgrund

Aktiebolaget Electrolux inkom i oktober 2016 med en ansökan om planbesked för
ändring av detaljplan för fastigheten Verkmästaren 4 i Mariestad. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2016-10-19 att meddela positivt planbesked samt gav
stadsplaneavdelningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Verkmästaren 4.
Planen omfattar fastigheten Verkmästaren 4 (Electrolux industriområde) och gränsar i
norr och ost till Tidan, i söder till fastigheten Verkmästaren 7 och i väst till
Göteborgsvägen.
Syftet med planändringen är att upphäva tomtindelning inom del av kvarteret
Verkmästaren i Mariestad (T424) för fastigheten Verkmästaren 4. Upphävande av
tomtindelning fordras för att möjliggöra fastighetsreglering och kan endast genomföras
i en planändring.
Förslaget till ändring av detaljplan för Verkmästaren 4 var föremål för samråd under
peri-oden 21 december 2016 t.o.m. 11 januari 2017. Samråd har genomförts med
länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten. Planförslaget har även varit utställt för
allmänheten. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en
samrådsredogörelse. Till antagande-handlingen har inga större förändringar skett från
samrådshandlingen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2017-01-12, Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för Verkmästaren 4,
Mariestad centralort, Mariestads kommun.
Detaljplan för Verkmästaren 4, Mariestad centralort, Plankarta med planbestämmelser
och tillägg till planbeskrivning (antagandehandling)
Beskrivning tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret
Verkmästaren m.m. i Mariestad (område öster om Göteborgsvägen) upprättat i
november 1965.

Justerandes signatur
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Detaljplan för Verkmästaren 4, Mariestad centralort, Samrådsredogörelse upprättad i
januari 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Beslut om antagande:
Ändring av detaljplan för Verkmästaren 4, Mariestad centralort.
Expedierats till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Aktiebolaget Electrolux, Att: Lukas Dalén, 105 45 Stockholm

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00320

Regler och riktlinjer för skolskjutsar i Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att befintligt skolskjutsreglemente ska revideras.
Bakgrunden är att kommunstyrelsen i maj 2016 beslutade att skolskjuts även ska
omfatta barn i förskoleklass. Det upprättade förslaget till regler och riktlinjer för
skolskjutsar tydliggör även vårdnadshavarens och väghållarens ansvar samt vilka regler
som gäller vid flytt till annan kommun.
Dokumentet har godkänts av sektor utbildning. Utkast har även överlämnats till NTF.
Av de fyra synpunkter som NTF hade har tre synpunkter beaktats. Synpunkt tre, att
regelverket även ska beskriva skolbussens färdväg och hållplatser samt redogöra för
vilka faktorer som ligger till grund för detta, har inte specifikt arbetats in i riktlinjerna
då det redan finns beskrivet under stycket Trafikförhållanden i dokumentet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Trafiksamordnare Irene Andersson samt utvecklingschef
Ramona Nilsson 2016-12-19, Revidering av kommunens skolskjutsreglemente.
Befintligt reglemente för skolskjutsar i Mariestads kommun senast reviderat av
kommunstyrelsen 2013-05-02.
Förslag till Regler och riktlinjer för skolskjutsar i Mariestads kommun.
Synpunkter från NTF.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Regler och riktlinjer för
skolskjutsar i Mariestads kommun.
Expedierats till:
Trafiksamordnare Irene Andersson
Utvecklingschef Ramona Nilsson

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00119

Riktlinjer för kommunal medfinansiering vid ansökan om
projektstöd ur Landsbygdsfonden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för ytterligare
konkretisering och förtydligande.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare återremitterat ett ärende gällande ansökan från Torsö
BIF om kommunal medfinansiering av sökt projektstöd ur Landsbygdsfonden. I
samma beslut gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att upprätta riktlinjer
för beviljande av sådan medfinansiering.
I uppdraget ingick att ansökningstillfällena skulle anpassas efter Länsstyrelsens
beslutstillfällen. I avstämning med Länsstyrelsen framgick att en sådan anpassning inte
är möjlig då de ligger efter med beslut av inkomna ansökningar varför det är svårt att
bedöma handläggningstiden.
Utvecklingsenheten har upprättat förslag till riktlinjer för kommunal medfinansiering
vid ansökan om projektstöd ur Landsbygdsfonden. I riktlinjerna har angetts tre
beslutstillfällen per år för att det inte ska bli för långt intervall mellan
ansökningsomgångarna.
Ambitionen i riktlinjerna är att de projekt som beviljas medfinansiering ska stödja de
insatsområden som är utpekade i befintliga, strategiska dokument och Mariestads
vision. Ambitionen är även att kommunens riktlinjer inte ska vara snävare än de
riktlinjer som styr projektstöden i Landsbygdsfonden.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson 2016-12-21, Riktlinjer för
kommunal medfinansiering vid ansökan om projektstöd ur Landsbygdsfonden
Förslag till Riktlinjer för kommunal medfinansiering vid ansökan om projektstöd ur
Landsbygdsfonden.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Riktlinjer för kommunal
medfinansiering vid ansökan om projektstöd ur Landsbygdsfonden.
Expedierats till:
Administrative chefen Ola Blomberg, Utvecklingschef Ramona Nilsson
Ekonomichef Jonas Eriksson, Ekonomienhetschef Annica Olsson, Fritidschef Tomas Ekström
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-25

Sida 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 27

Dnr 2016/00435

Yttrande över promemorian En mer flexiblare ämneslärarutbildning

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över promemorian En flexiblare
ämneslärarutbildning i enlighet med utbildningschefens förslag.
Bakgrund

Utbildningsdepartementet har upprättat promemorian En flexiblare
ämneslärarutbildning. Mariestads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
förslaget. Promemorian har överlämnats till sektor utbildning för beredning.
Promemorian har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I
promemorian lämnas förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning
mot arbete i grundskolans årskurs 7-9. Vidare lämnas förslag om ändring i regleringen
av ämneskombinationer i ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan. Syftet är att skapa förutsättningar for lärosätena att anordna en mer
attraktiv ämneslärarutbildning och därmed öka söktrycket till och genomströmningen i
utbildningen. Genom att det skapas större möjlighet till samläsning mellan
inriktningarna, ökar även lärosätenas möjlighet att anordna utbildning i ämnen som få
studenter vill läsa på båda inriktningarna. Författningsändringarna föreslås träda i kraft
den 1 januari 2018.
Mariestads kommun instämmer i förslaget att skapa en ny tvåämnesutbildning för
inriktning 7-9 för att få fler sökanden. Dock anser Mariestads kommun, om det ändå
ska genomföras en förändring i utbildningen, att regeringen ytterligare bör se över
möjligheten att förena inriktning 7-9 med inriktning gymnasieskola för att få en
enhetlig utbildning med större valmöjligheter.
Vidare instämmer Mariestads kommun helt i förslaget att justera och utöka antalet
ämnen som går att kombinera i utbildningen vad gäller inriktning 7-9 samt att utöka
antalet ämnen som går att kombinera i utbildningen vad gäller inriktning
gymnasieskola.
Mariestads kommun instämmer särskilt i att Svenska som andra språk ska kunna
kombineras med samtliga ämnen.
Mariestads kommun instämmer även helt i att öka det minsta ämnesdjupet till 60
högskolepoäng för att bland annat höja kvalitén på utbildningen.
Mariestads kommun anser dock att regeringen, utöver förändringar i lärarutbildningen,
bör vidta strukturella åtgärder och satsningar ur ett verksamhetsperspektiv för att öka
attraktiviteten på arbetsplatsen och på så vis öka tillströmningen till
ämneslärarutbildningen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-25

Sida 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 27 (forts.)
Underlag för beslut

Utbildningsdepartementets promemoria En flexiblare ämneslärarutbildning, inklusive
missivbrev.
Förslag till yttrande upprättat av utbildningschef Katarina Lindberg samt kvalificerad
utredare Maria Helgée 2017-01-12, Promemoria 2016-11-17 ”En flexiblare
ämneslärarutbildning” (Dnr: U2016/0495/UH).
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Yttrande över promemorian
En flexiblare ämneslärarutbildning (Dnr: U2016/04953/UH).
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Utbildningsdepartementet, inklusive yttrande
Utbildningschef Katarina Lindberg
Kvalificerad utredare Maria Helgée

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-25

Sida 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 28

Dnr 2015/00179

Projektorganisation för Test- och demonstrationsplats Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderad och konkretiserad projektorganisation för Test- och demonstrationsplats Mariestad enligt upprättat förslag.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i början av år 2016 om Genomförandeplan för Industriell
förnyelse med Test- och demonstrationsplats Mariestad, satsning 2016-2018. Sedan
kommunstyrelsen beslutade om genomförandeplanen har behovet av att konkretisera
delar av planen blivit allt tydligare när det gäller omfattning och avgränsningar
relaterade till satsningen; organisation och resursbehov.
Mariestads kommuns beslut om etableringen av Test- och demonstrationsplats
Mariestad är pionjärt – ingen kommun har gjort det Mariestad gör. Det breda anslaget
att både skapa industriell förnyelse och tillväxt, skapa fler nya arbetstillfällen och
samtidigt efterleva de tuffa klimatmålen i allmänhet och fossiloberoende 2030 i
synnerhet, är unikt. Det gör även satsningen komplex och vi ställs kontinuerligt inför
nya frågeställningar. Det växande omvärldsintresset för Test- och demonstrationsplatsen
genererar dessutom nya inspel och idéer om utvecklingsbara områden.
Med anledning av detta föreslås en reviderad och långsiktig organisation för åren 20172020. Förslaget bygger på Mariestads projektmodell. Beställare av projektet är
samhällsbyggnadschefen.
I det upprättade dokumentet Projektorganisation Test- och demonstrationsplats
Mariestad t.o.m. 2020 återfinns en tydlig beskrivning av den föreslagna organisationen
som inrymmer bland annat en strategisk styrgrupp. Förslaget förutsätter även att en
referensgrupp bestående av representanter från industrin kopplas till styrgruppen och
att en rådgivande expertgrupp knyts till Test- och demonstrationsplatsen.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-01-11 presenterade utvecklingsstrateg Ulrika
Lindahl ett förslag till konkretisering av planen. Arbetsutskottet önskade därefter ett
ytterligare förtydligande av själva organisationen för satsningen.
Underlag för beslut

Förslag till Organisation för Test- och demonstrationsplats Mariestad, 2017-2020.
Konkretisering av tidigare beslutad Genomförandeplan för 2016-2018.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Kommunchefens ledningsgrupp, Ramona Nilsson, utvecklingschef
VänerEnergi:s styrelse, Rolf Åkesson VänerEnergi
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-25

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 29

Dnr 2017/00013

Information om kommunens näringslivsarbete

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott noterar informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingschefen i uppdrag att upprätta ett
förslag till verksamhetsplan för näringslivsarbetet inför beslut i kommunstyrelsen.
Bakgrund

Utvecklingsenheten utarbetar årligen en verksamhetsplan för kommunens
näringslivsarbete. Verksamhetsplanen lägger särskilt fokus på de nämndmål som är
aktuella för verksamheten och som handlar om besöksnäringsutveckling längs Göta
Kanal, integration kopplat till lokalt näringsliv och framtagning av marknadsstrategi för
Mariestad som etableringsort.
Utöver ovanstående områden är följande projekt och insatser prioriterade:
-

Ny näringslivsstrategi, förankring och beslut

-

Näringslivsgalan

-

Slutredovisning fiberutbyggnad

-

Utvecklingsprojekt inom ramen för Industriell förnyelse

-

Engagemang i Tillväxt Mariestad

-

Etableringsarbete

-

Insatser för att stärka och förbättra näringslivsklimatet

Näringslivschef Mats Widhage samt utvecklingschef Ramona Nilsson informerar om
verksamhetsplanen och prioriterade projekt och insatser på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage samt utvecklingschef Ramona
Nilsson 2017-01-17, Information om kommunens näringslivsarbete.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Information om kommunens
näringslivsarbete.
Expedierats till:
Samtliga nämnder
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson, Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-25

Sida 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 30

Dnr 2017/00011

Genomförande av detaljplan berörande Ullervad 31:1

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner en omdisponering om 160 tkr för
framtagandet av detaljplanen från investeringsbudgeten 2017, projekt 1008
Exploateringsprojekt ram.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-06-15 stadsplaneavdelningen i uppdrag att
upprätta en ny detaljplan för del av Ullervad 31:1. Syftet med detaljplanen är att skapa
förutsättningar för bostäder. Stadsplaneavdelningen och exploateringsenheten har nu
skrivit under ett planavtal som reglerar kostnaden för att upprätta detaljplanen till 160
tkr plus eventuella utredningar som behöver utföras.
Ett projekt har lagts upp för genomförandet och förslaget är att föra över medel från
exploateringsramen för att täcka dessa kostnader.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2017-01-11, Genomförande av
detaljplan berörande Ullervad 31:1.
Planavtal för Ullervad 3:1.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Genomförande av detaljplan
berörande Ullervad 31:1
Expedierats till:
Tekniska nämnden
exploateringschef Erik Randén
Ekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-25

Sida 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 31

Dnr 2017/00010

Anläggande av gång- och cykelväg i anslutning till kvarteret
Nålen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att det anläggs en gång- och cykelpassage
till kv. Nålen.
Kostnaden om 100 tkr finansieras genom tekniska nämndens investeringsbudget,
projekt 1008, exploateringsprojekt ram.
Bakgrund

Den kommunala viljan att utöka detaljhandel inom Haggården är fastslaget i gällande
detaljplan, 492. Ombyggnation av byggnaden inom fastigheten Nålen 2 pågår för att
möjliggöra detta. I samband med ombyggnationen ändras utformningen och
gestaltningen av kvartersmarken för att underlätta för gående att röra sig till och från
de olika etableringarna inom fastigheten och vidare in i Haggårdens handels- och
verksamhetsområde.
I nära anslutning till fastigheten i väster ligger en busshållplats vid Göteborgsvägen.
Från denna finns endast en anslutning åt söder. Förslaget innebär att en passage skulle
skapas åt öster mot kvartersmarken där sedan fastighetsägaren fortsätter att anlägga en
passage på den egna marken för att förbättra förutsättningarna för den oskyddade
trafikanten.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt markförvaltare Magnus
Bisi 2017-01-12, Anläggande av gång- och cykelväg i anslutning till kvarteret Nålen.
Karta över det aktuella området.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Anläggande av gång- och
cykelväg i anslutning till kvarteret Nålen.
Expedierats till:
Tekniska nämnden
Exploateringschef Erik Randén
Markförvaltare Magnus Bisi
Projektledare Björn Isvi
Ekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-25

Sida 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 32

Dnr 2014/00270

Information om projekt Sjölyckan

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Tomtförsäljningen fortsätter i Sjölyckan och försäljning direkt till husföretag har
påbörjats genom så kallade intentionsavtal.
Anläggningsarbetet för VA avslutas i etapp 2 där arbetet med gatorna fortsätter.
Projekteringsarbete för etapp 3 genomförs tillsammans med kommunens entreprenör
på plats när de första byggrätterna kan börja bebyggas efter sommaren.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2017-01-12, Information om
projekt Sjölyckan.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Information om projekt
Sjölyckan.
Expedierats till:
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-25

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 33

Dnr 2016/00382

Återkoppling täckdikning Marieholm 10:1, Ekudden, Mariestads
centralort

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner den ekonomiska avvikelsen.
Merkostnaden finansieras inom ramen för markreserven.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Mariestads kommun arrenderar ut ett område om ca 15 ha åkermark mellan
Ekuddenvägen och Tegelängens våtmark (Fågelsjön) i Mariestad.
Åkermarken har haft problem med markavvattningen vilket föranledde att en
täckdikning direktupphandlades. Kostnaden uppskattades i till 350 tkr. Den slutgiltiga
kostnaden uppgick till 488 201 kronor. Den högre kostnaden beror på anläggande av
vägtrumma, rensning av befintliga öppna diken samt att det krävdes större
dimensioner på rören.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén samt markförvaltare Magnus
Bisi 2017-01-12, Återkoppling täckdikning Marieholm 10:1, Ekudden, Mariestads
centralort.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Återkoppling täckdikning
Marieholm 10:1, Ekudden, Mariestads centralort.
Expedierats till:
Exploateringschef Erik Randén
Markförvaltare Magnus Bisi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 34

Dnr 3384

Information på sammanträdet
Ingen information lämnades på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-25

Sida 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 35

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Näringslivs- och marknadsföringsstrategi

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta förslag till
arbetsprocess för att upprätta en gemensam näringslivs- och marknadsföringsstrategi.
Beslutsunderlag på hemsidan

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillse att samtliga
arbetsutskotts handlingar ska tillgängliggöras på kommunens hemsida inför
sammanträden.
Diskussion med markägare

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att diskutera med
markägarna till de områden i Lugnås samhälle som är tänkta att detaljplaneläggas (två
markytor).
Expedierats till:
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Näringslivschef Mats Widhage
Kommunikationschef Annika Björklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 36

Dnr 2919

Rapporter
Inga rapporter föredrogs på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25

