Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 15.50

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Anette Karlsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Henrik Karlsson (M)
Göran Hellström (L)
Anders Karlsson (C)
Janne Jansson (S)
Sture Pettersson (S)
Linnea Wall (S)
Marie Engström Rosengren (V)
Mats Karlsson (MP)
John Gunnar Nilsson (M)
Bengt Erik Askerlund (MP)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare

Anna Mossberg (M)
Stefan Eriksson (M)

ersättare
ersättare

Jonas Eriksson
Lars Bergqvist
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

ekonomichef
redovisningschef
kommunchef
sekreterare

Övriga deltagare

Justerare

Ida Ekeroth (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ej § 43

ej § 42
§ 43
§ 42

§§ 29-31
§ 29

§§ 29-46

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-03-13

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-03-13

Anslagsdatum

2017-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-04-04

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Sida 3

Kommunstyrelsen
Ks § 29

Dnr 2017/00090

Årsredovisning 2016 för Mariestads kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för år 2016 i Mariestads
kommun.
Bakgrund

Efter varje verksamhetsår, tillika kalenderår, ska en årsredovisning upprättas.
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning,
finansieringsanalys samt sammanställd redovisning med kommunal verk-samhet i
annan juridisk form.
Redovisningsenheten har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads
kommun år 2016. Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om årsredovisningen på
sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-02-23, Årsredovisning 2016
för Mariestads kommun.
Förslag till Årsredovisning år 2016 för Mariestads kommun
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Årsredovisning år 2016 för
Mariestads kommun.
Protokollsutdrag Ksau § 84/17

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Jonas Eriksson, Redovisningschef Lars Bergqvist, Ekonomienhetschef Annica Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Kommunstyrelsen
Ks § 30

Dnr 2017/00095

Ombudgetering av driftmedel från år 2016 till år 2017 för
kommunens totala verksamheter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte ombudgetera några driftmedel från år 2016 till
år 2017.
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun ska nämndernas
resultat, som princip, överföras till nästa år. Ett överskott i nämnden ombudgeteras
inte automatiskt utan förutsätter att ombudgetering har begärts särskilt. Ett
underskott ombudgeteras automatiskt om inte nämnden särskilt har begärt att
underskottet inte ska ombudgeteras.
Överskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller
påverka får inte ombudgeteras, exempelvis efter beslut av staten eller annan
myndighet. Överskott som uppstått på grund av en lägre omfattning på
verksamheten eller en försenad starttidpunkt får inte heller ombudgeteras.
Underskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller
kunnat påverka behöver inte ombudgeteras, exempelvis underskott som beror på
beslut av staten eller annan myndighet.
Ekonomienheten har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel från år 2016
till 2017 för kommunens samtliga verksamheter. I förslaget föreslås att inga
driftmedel ombudgeteras.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-03-06, Ombudgetering av
driftmedel från år 2016 till år 2017 för kommunens totala verksamheter.
Förslag till ombudgetering av drift- och investeringsmedel från år 2016 till år 2017.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Kommunstyrelsen
Ks § 30 (forts).

___________________________
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Ombudgetering av
driftmedel från år 2016 till år 2017 för kommunens samtliga verksamheter.
Protokollsutdrag Ksau § 93/17

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-03-13

Kommunstyrelsen
Ks § 31

Dnr 2017/00096

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2016 till år 2017
för kommunens totala verksamheter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera investeringsmedel från år 2016 till år
2017 enligt följande:
Kommunstyrelsens verksamhet:

9 854 tkr

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet:

15 095 tkr

Tekniska nämndens taxefinansierade verksamhet:

8 012 tkr

Exploateringsprojekt:

-3 388 tkr

Socialnämndens verksamhet:

329 tkr

Utbildningsnämndens verksamhet:

– 871 tkr
________

Totalt ombudgeterade investeringsmedel:

29 031 tkr

(Varav 1 000 tkr till kommunstyrelsens reserv för nytt boende)
(Varav 350 tkr för pendelparkering vid resecentrum)

Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun fastställer
kommunfullmäktiges investeringsbudget per nämnd. Som underlag för detta beslut
ska finnas en redogörelse, inklusive belopp för de investeringsprojekt som nämnden
planerar. Investeringsprojekt ska genomföras (huvudsakligen) under angivna
verksamhetsår.
Medel knutna till investeringsprojekt som huvudsakligen har genomförts får
ombudgeteras till nästa år. Begäran om ombudgetering ska redovisas per verksamhet
och projekt. I förslaget föreslås att 28 681 tkr av investeringsmedel ombudgeteras
inklusive exploateringsprojekt om -3 388 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 31 (forts).

___________________________
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-03-06, Ombudgetering av
investeringsmedel från år 2016 till år 2017 för kommunens totala verksamheter.
Förslag till ombudgetering av drift- och investeringsmedel från år 2016 till år 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Ombudgetering av
investeringsmedel från år 2016 till år 2017 för kommunens samtliga verksamheter.
Protokollsutdrag Ksau § 94/17

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 32

Dnr 2016/00277

Översiktligt program för att tillskapa bostäder m.m. inom
fastigheterna Ärlan 3 och Lejonet 9 i Mariestad

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat behovsprogram för fastigheterna Ärlan 3 och
Lejonet 9.
Bakgrund

VD för Mariehus AB har framfört önskemål om att Mariestads kommun ska
presentera det uppskattade behovet av bostäder i fastigheterna Ärlan 3 och Lejonet 9.
Behovsbeskrivningen bör innehålla vilken typ av lägenheter/boende som kommunen
efterfrågar i respektive fastighet. Exempelvis särskilt boende, seniorboende,
studentboende eller någon annan typ av kategoriboende.
Så som det har framkommit i förarbetet har en blockförhyrning av Mariestads
kommuns varit en förutsättning. Avsikten är att kommunen genom en
blockförhyrning ska täcka en del av behovet av bl.a. ”bostäder för äldre enligt
särskild prövning”. Beslut om framtida blockförhyrning kan inte tas på delegation av
anställd.
Behovsbeskrivningen är framtagen tillsammans med chefen för sektor stöd och
omsorg och den tidigare kommunchefen.
Fastigheten Ärlan
Fastigheten Ärlan består idag i huvudsak av lokaler för kommersiellt ändamål. Mest
dominerande är bottenvåningens affärer och restaurang. De övre våningsplanen är
idag iordningsställda för kontorsändamål eller oinredda. På våning 2 finns tre stycken
bostäder.
Behovsbeskrivning Ärlan
Mariestads kommun ser ett behov av tillgängliga mindre bostäder som kan ”hyras ut
till hyresgäster efter särskild prövning”. I nuläget är det främst seniorinriktning på de
större bostäderna, men även andra behov kan komma att prövas och tillåtas.
Bostadsyta som efterfrågas är i denna del 2,5 rok omfattande ca 60-65 kvm. Det ska
inte skapas ett Särskilt boende med prövning enligt Socialtjänstlagen.
Mariehus Fastigheter AB ska utöver detta utreda möjligheten att tillskapa ett
studentboende med mindre bostäder på plan 4.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 32 (forts).

___________________________
Mariehus Fastigheter AB ska i sitt underlag utgå från att Mariestads kommun
blockförhyr de bostäder som skapas med seniorkonceptet. Kommunen ansvarar för
prövning av hyresgästernas förutsättningar att få ett hyreskontrakt.
Det efterfrågas inte någon gemensamhetslokal från Mariestads kommuns
verksamheter.
Bottenvåningen bör fortsätta att utvecklas med inriktning mot i första hand handel
och stärka Mariestads centrumliv.
I det fortsatta arbetet är det viktigt att frågan om plats och former för boende- och
besöksparkering löses.
Fastigheten Lejonet
Fastigheten Lejonet är i den del som riktar sig mot Hamngatan till största delen
anpassad till kontorsverksamhet. Senast nyttjades merparten av byggnaden av
Transportstyrelsen i nyrenoverade lokaler. Bottenvåningen upplåts till
affärsverksamhet.
Behovsbeskrivning Lejonet
I fastigheten Lejonet ska Mariehus Fastigheter AB utreda förutsättningar att skapa
tillgängliga bostäder för den lokala marknadens behov. Mariestads kommun har inga
särskilda anspråk på att bostäderna i denna fastighet ska inriktas mot ett
kategoriboende eller att bostäderna ska ha en viss storlek. Mariehus Fastigheter AB
har även möjlighet att pröva olika upplåtelseformer.
Frågan om eventuell blockförhyrning av bostäder av Mariestads kommun kommer
att avgöras i ett senare skede. Huvudinriktningen i Mariehus fortsatta arbete ska vara
att finna lösningar utan blockförhyrning.
Mariestads kommun bedömer att parkeringsfrågan är central och behöver lösas i ett
tidigt skede.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 32 (forts).

___________________________
Underlag för beslut

E-post från VD i Mariehus till kommunchef Kristofer Svensson, Program för Ärlan
och Lejonet.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-09, Översiktligt
program för att tillskapa bostäder m.m. inom fastigheterna Ärlan 3 och Lejonet 9 i
Mariestad.
Protokollsutdrag Ksau § 59/17

Expedieras till:
VD Mariehus AB Jonas Hedberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 33

Dnr 2017/00072

Namnändring på parker i centralorten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ändra namn på följande parker:
Befintliga parknamn

Förslag till nya parknamn

Klings park
Jungfruparken
Elefanten
Bagarns park
Sågens park
Marimbaparken
Ormparken
Roddarevägen

Annedalsparken
Skiftesparken
Hagabergsparken
Furuparken
Solhemsparken
Klöverparken
Domherreparken
Roddarparken

Bakgrund

Blåljusorganisationerna använder sig av bilnavigeringssystem, GPS, för att hitta till
rätt adress. Mariestads kommun har fått rekommendationer från räddningstjänsten
att det förenklar för dem om parknamnet har samma namn som infartsvägen till
parken. Denna adressättning fungerar inte för alla parker men vore lämplig så långt
det är möjligt för att underlätta för blåljus och personer som i händelse av olycka, kan
uppge en tydlig parkadress.
Parkavdelningen ska sätta upp informationsskyltar i parkerna med bland annat
information om parkens adress. Kart- och mätavdelningen som ansvarar för
adressättningen kan inte sätta adresser utifrån befintliga parknamn (enligt
Grönprogram del 2, fastställt av kommunfullmäktige 2009). För att kunna sätta
adresser som särskiljer sig från gatuadresser bör parknamnet finnas med i adressen.
Adressplatsen ska placeras till en naturlig ingång till parken så blåljusen lätt kan ta sig
in i parken med fordon vid olyckshändelse.
Sektor samhällsbyggnad föreslår därför kommunstyrelsen att besluta om att byta
följande parknamn:

Justerandes signatur

Befintliga parknamn

Förslag till nya parknamn

Klings park
Jungfruparken
Elefanten
Bagarns park
Sågens park

Annedalsparken
Skiftesparken
Hagabergsparken
Furuparken
Solhemsparken
Utdragsbestyrkande
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___________________________
Marimbaparken
Ormparken
Roddarevägen

Klöverparken
Domherreparken
Roddarparken

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av adressansvarig Camilla Pärleborn samt kart- och
mätchef Göran Persson 2017-02-08, Ändra Parknamn.
Sammanställning över berörda parkers geografiska läge, föreslagna parknamn och
lämplig adress.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-10,
Namnändring på parker i centralorten.
Protokollsutdrag Ksau § 73/17

Expedieras till:
Adressansvarig Camilla Pärleborn
Kart- och mätchef Göran Persson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 34

Dnr 2017/00106

Igångsättning och tilläggsfinansiering för ombyggnation av
Flitiga Lisans skola till förskola

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna igångsättningstillstånd för en ombyggnation av
Flitiga Lisans skola till förskola.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 5 350 tkr från kommunstyrelsens reserv
skolor väst till en ombyggnation av Flitiga Lisans skola till förskola.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade år 2014 (§ 75) att påbörja en projektering för en
ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola. Projektet är en del av fullmäktiges
inriktningsbeslut om en framtida skolstruktur i det västra skolområdet i Mariestad.
Projektet är indelat i två etapper. Etapp 1 innebär att befintlig gymnastikbyggnad och
hopbyggd modul innehållande fritidshem rivs samt att en personalparkering
iordningsställs. Etapp 2 innebär att skolbyggnaden byggs om till förskola med sex
avdelningar varav en kommer att användas för nattomsorg. Tomten iordningsställs
med parkering och lekutrustning.
Fastighetsavdelningen har genomfört en upphandling av projektet och
förfrågningsunderlaget har varit ute för anbudsräkning under perioden 2016-12-16
t.o.m. 2017-01-23. Två anbud inkom under anbudstiden. Utvärderingen visar att
anbud nr 1 har lämnat det anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga.
Anbudet överstiger de budgeterade medlen för ombyggnationen av Flitiga Lisan. För
att projektet ska kunna påbörjas måste medel omfördelas inom projekt Skola Väst.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2017-02-07 att anta NCC Sverige AB,
för om- och tillbyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola. Beslutet gäller under
förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad fattar beslut gällande
finansiering och igångsättning av projektet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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___________________________
Det lämnade anbudet uppgår till 25 350 tkr. Den totala kostnaden för
ombyggnationen uppgår till 30 350 tkr, inklusive projektering m.m. Verksamhet
teknik föreslår därför att 5 350 tkr omfördelas från kommunstyrelsens reserv skolor
väst till projektet. Detta förutsätter att kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera de
medel som finns anslagna i budget år 2016 till år 2017, totalt 7 000 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämndens arbetsutskott 2017-02-07 § 46, Upphandling – Ombyggnation av Flitiga Lisans skola till förskola, Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-14, Igångsättning
och tilläggsfinansiering för ombyggnation av Flitiga Lisans skola till förskola.
Protokollsutdrag Ksau § 82/17

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomienhetschef Annica Olsson)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 35

Dnr 2017/00048

Medfinansiering av projektet Lake Vänern Grand Tour

Kommunstyreslens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet ”Lake Vänern Grand Tour”
med sammanlagt 74 358 kr över tre år uppdelat enligt följande:
År 2017:

23 988 kr

År 2018:

25 185 kr

År 2019:

25 185 kr

Kostnaden finansieras inom ramen för befintlig budget för ansvar 1051 Näringsliv
och turism.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om medlemskap i Vänersamverkan
Ekonomisk Förening. Medlemsavgiften om 23 tkr/år finansieras från ansvar 1051.
Föreningen ansöker nu om medfinansiering av medlemmarna för ett projekt där
medel söks från Jordbruksverket.
Projektet ”Lake Vänern Grand Tour” syftar till att skapa ett system av internationell
standard som ökar tillgängligheten till Vänern och underlätta för besökare och
lokalbefolkning att på ett hållbart, enkelt och trevligt sätt uppleva Vänern. Ett system
av noder, s.k. Väner-entréer, ska utvecklas där kommersiell service och lokal
infrastruktur för besöksnäringen kan koncentreras. Leder av olika slag, både till sjöss
och på land, ska kopplas ihop och tjänster i anslutning till dessa leder utvecklas. Det
handlar om cykel, vandring, kajak, båtturer, elstolpar för laddning av bilar o.s.v. Ett
exempel är gästhamnarna i Vänern som idag är något outnyttjade resurser som skulle
kunna fungera som en typ av noder med utökad service till sjöss och på land.
Budgeten för projektet uppgår totalt till 6 230 tkr, varav 4 670 tkr har sökts från
Jordbruksverket, 300 tkr finansieras av Region Värmland, 300 tkr av Västra
Götalandsregionen samt totalt 960 000 kr av Vänerkommunerna.
Ett beslutat fokusområde för Vänersamverkan är näringslivsutveckling med särskilt
fokus på besöksnäring och sjöfart. Projektet ligger i linje med fokusområdet
besöksnäring.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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___________________________
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson 2017-02-08, Lake
Vänern grand tour - projekt inom Vänersamverkan.
Lake Vänern Grand Tour, Projektplan 2017-2019
Förslag till medfinansiering Lake Vänern Grand Tour 2017-01-26
Jordbruksverket, Projektstöd – medfinansieringsintyg
Budgetmall – Projektstöd
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-09, Medfinansiering
av projektet Lake Vänern Grand Tour
Protokollsutdrag Ksau § 69/17

Expedieras till:
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Laila Gibson, Vänersamverkan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Sida 17

Kommunstyrelsen
Ks § 36

Dnr 2015/00240

Biblioteksplan för Mariestads kommun 2017-2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar att upprättat förslag till biblioteksplan för Mariestads
kommun 2017-2020 med justeringen att planen ska följas upp under 2019.
Bakgrund

I juni 2015 beslutade kultur- och fritidsutskottet att ge bibliotekschefen i uppdrag att,
tillsammans med sektor utbildning, ta fram en biblioteksplan för Mariestads
kommun.
Enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha biblioteksplaner.
Biblioteksplanen har stor betydelse för att stärka och utveckla bibliotekens roll i
kommunen. Den plan Mariestads kommun har reviderades senast 2005 och omfattar
endast folkbiblioteket och är därför inte längre aktuell.
Kulturavdelningen har upprättat ett förslag till biblioteksplan för Mariestads
kommun för åren 2017-2020. Planen tar upp tre övergripande mål, litteratur,
demokrati och samverkan. Planen beskriver även:


Folkbiblioteket inklusive filial och den breda verksamhet som bedrivs



De kommunala skolbiblioteken



Nuläge, utmaningar och målområden inklusive aktiviteter

Det upprättade förslaget till biblioteksplan har skickats på remiss till sektor
utbildning, sektor ledning, sektor stöd och omsorg, MTG IT, Läseklubben,
Närhälsan – BVC samt till Vadsbogymnasiets elevråd. Planen har justerats utifrån
inkomna synpunkter.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Kultur- och fritidsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
yttrande.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska anta upprättat
förslag till biblioteksplan med justeringen att planen ska följas upp under år 2019.
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Abrahamssons (M) förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Kommunstyrelsen
Ks § 36 (forts).

_______________________________
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Förslag till biblioteksplan för Mariestads kommun 2017-2020
Tjänsteskrivelse upprättad av bibliotekschef Ragnhild Brandstedt 2017-02-15,
Biblioteksplan för Mariestads kommun 2017-2020
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-24,
Biblioteksplan för Mariestads kommun 2017-2020
Protokollsutdrag Kfu § 25/17

Expedieras till:
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt
Kulturchef Maria Henriksson
Sektor utbildning
Sektor ledning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 37

Dnr 2017/00069

Verksamhetsplan år 2017 för arbetsmarknadsenheten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan år
2017 för arbetsmarknadsenheten.
Bakgrund

Arbetsmarknadsenheten ska självständigt och i samverkan med andra aktörer agera
med arbetsförberedande insatser i det mellanrum som uppstår mellan kommunen
och andra aktörers ansvar. De arbetsmarknadsåtgärder som erbjuds ska under år
2017 bedrivas på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll för att
uppnå kvalité och resultat för de kommuninvånare som behöver stöd av
arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsplan för år 2017 ska skapa förutsättningar för
kommunen att i samverkan med andra berörda parter underlätta inträdet på
arbetsmarknaden för invånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Av
särskilt stor betydelse är insatser till stöd för invånare som är arbetslösa, bereds
alternativ till sjukförsäkringen eller har försörjningsstöd. Under år 2017 kommer
unga i åldern 16-24 år att fortsatt prioriteras. Verksamhetsplanen för år 2017 medför
att arbetsmarknadsenheten erbjuder insatser som under utgår från individens behov
men som även bidrar till god samhällsnytta, kommunalekonomi och miljöhänsyn.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Joakim Stier samt chefen för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2017-01-27, Verksamhetsplan 2017,
Arbetsmarknadsenheten.
Förslag till verksamhetsplan år 2017 för arbetsmarknadsenheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Kommunstyrelsen
Ks § 37 (forts).

___________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-09,
Verksamhetsplan år 2017 för arbetsmarknadsenheten.
Protokollsutdrag Ksau § 68/17

Expedieras till:
Socialchef Lotta Hjoberg
Arbetsmarknadschef Joakim Stier

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 38

Dnr 2017/00045

Verksamhetsplan för näringslivsarbetet i Mariestads kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan för kommunens
näringslivsarbete 2017.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett utvecklingschefen i uppdrag att upprätta
förslag till verksamhetsplan för kommunens näringslivsarbete 2017.
Verksamhetsplanens lägger särskilt fokus på kommunstyrelsens beslutade nämndmål
för verksamhetsåret 2017 som avser besöksutveckling längs Göta kanal, integration
kopplat till lokalt näringsliv, framtagande av marknadsföringsstrategi för Mariestad
som etableringsort samt start av arbetet med Test- och demonstrationsplats
Mariestad och Electrivillage.
Utöver insatser för att nå beslutade nämndmål ska tillväxt- och näringslivsarbetet
fokusera på åtgärder som beskrivs i redovisad verksamhetsplan.
Planen har inför kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-13 kompletterats med
inrättande av ett ”etableringsråd” samt kommunens arbete med ”Förenkla helt
enkelt”. Även beskrivningen av arbetet med fiber på landsbygden har utvecklats.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2017-02-22, Förslag till
verksamhetsplan för näringslivsarbetet i Mariestads kommun
Förslag till verksamhetsplan för näringslivsarbetet i Mariestads kommun
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-23,
Verksamhetsplan för näringslivsarbetet i Mariestads kommun
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Kommunstyrelsen
Ks § 38 (forts).

___________________________
Protokollsutdrag Ksau § 86/17

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage
Utvecklingschef Ramona Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 39

Dnr 2017/00002

Nytt Hälso- och sjukvårdavtal mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ”Hälso- och sjukvårdsavtal
i Västra Götaland som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”, med giltighet från den
1 april 2017 till den 31 december 2020. Avtalet ersätter nuvarande Hälso- och
sjukvårdsavtal som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017.

2.

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till underavtal
”Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk”, med giltighet från den 1
april 2017 till den 31 december 2020. Avtalet ersätter nuvarande
överenskommelse, som därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.

3.

Kommunfullmäktige godkänner förslaget om ändrad avtalstid i underavtal
”Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård”, till
samma avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.

Bakgrund

Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR) reglerar
ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett gemensamt
hälso- och sjukvårdsavtal. Nu gällande avtal är det fjärde avtalet sedan
regionbildningen 1999.
Inför den nya avtalsperioden har parterna genom en processorganisation med
arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp och politisk styrgrupp utarbetat ett förslag till
nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En av arbetsgrupperna har utarbetat förslag på ny
överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk.
Avtalsförslaget med tillhörande underavtal har genomgått synpunktsrunda till
samtliga kommuner i Västra Götaland och förvaltningar inom VGR och justerats
utifrån inkomna synpunkter.
Det nu föreslagna avtalet, med en avtalstid fr.o.m. 1 april 2017 till och med 31
december 2020, gäller under förutsättning att beslut tas i regionfullmäktige i VGR
och kommunfullmäktige i respektive kommun. Avtalet reglerar ansvarsfördelning
och samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett delat hälso- och
sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) § 3 och § 18.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Sida 24

Kommunstyrelsen
Ks § 39 (forts).

___________________________
För personer som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut
och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser och övriga
kompetenser.
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där ”Överenskommelse om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk” och nu gällande ”Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård”
(med en ändring av avtalstiden) blir underavtal. Underavtalen föreslås alltså få samma
avtalstid som det föreslagna huvudavtalet.
För att en vårdtagare med insatser från båda huvudmännen ska få en säker
sammanhållen god vård med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan
verksamheterna. Alla medarbetare måste ha kunskap om hälso- och sjukvårdsavtalet
samt dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på den enskilde individens behov.
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse har 2 december 2016 beslutat att
rekommendera kommunerna att besluta om avtalen.
Socialnämnden rekommenderar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
VästKoms styrelses beslut den 6 december 2016.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-02-21 § 22, Yttrande till
kommunfullmäktige över förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal giltigt fr.o.m. 1
april 2017 t.o.m. 31 december 2020.
Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg,
2017-02-01, Yttrande till kommunfullmäktige över förslag till nytt hälso- och
sjukvårdsavtal giltigt fr.o.m. 1 april 2017 t.o.m. 31 december 2020.
Protokoll från regionfullmäktige 2017-01-31 § 9. Avtal som reglerar
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 39 (forts).

___________________________
Protokollsutdrag från styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund § 96/2016, Beslut om
rekommendation avseende nytt hälso- och sjukvårdsavtal.
Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-23, Nytt Hälsooch sjukvårdavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
Protokollsutdrag Ksau § 91/17

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Västra Götalandsregionen)
(Skaraborgs kommunalförbund)
(Socialnämnden, Helena Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 40

Dnr 2014/00072

Bidrag till Mariestads Ridklubb

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om ett extra bidrag till Mariestads ridklubb om maximalt
150 tkr att användas till inventarier för att färdigställda den tillbyggda anläggningen.
Bidraget betalas ut löpande under år 2017 när motsvarande kostnader uppstår.
Kostnaden belastar kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

I samband med ombyggnad av Mariestads ridklubb Brunnsberg har föreningen
ansökt om och erhållit 400 tkr i stöd från Västergötlands Idrottsförbund. Stödet och
är en del i Idrottslyftet. Riktlinjen för utbetalande av stödet är att det ska användas
för investering i anläggningen. Mariestads Ridklubbs avsikt är att stödet ska ingå som
en del i den av kommunen genomförda investeringen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-02-13, Projekt ombyggnad
av Mariestads ridklubb Brunnsberg.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-03, Bidrag
till Mariestads Ridklubb.
Protokollsutdrag Ksau § 96/17

Expedieras till:
Mariestads ridklubb, Teknisk chef Michael Nordin
Ekonomichef Jonas Eriksson, Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Kommunstyrelsen
Ks § 41

Dnr 2016/00244

Försäljning av fastigheten Eken 2 till Mariehus AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner en försäljning av fastigheten Eken 2 till Mariehus AB
för en köpeskilling om 1 500 tkr.
Köparen ska lämna in bygglov samt upphandla entreprenör inom sex månader.
Styrelsen för Mariehus AB kan överväga alternativ upplåtelseform, exempelvis
kooperativa hyresrätter.
Bakgrund

Mariehus AB har inkommit med ett muntligt önskemål om att förvärva fastigheten
Eken 2 och ett köpekontrakt har upprättats. Försäljningen innebär att hela
fastigheten säljs till bolaget för en köpeskilling om 1 500 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-25 att starta processen med en
försäljning av Eken 2 till Mariehus.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) yrkar avslag på punkt 2 och 3 i arbetsutskottets förslag och föreslår
att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna en försäljning av fastigheten Eken 2
till Mariehus AB för en köpeskilling om 1 500 tkr.
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Ekeroths (S) yrkande.
Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut i sin helhet.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén 2017-02-17,
Försäljning Eken 2.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 41 (forts).

___________________________________
Förslag till köpekontrakt för försäljning av fastigheten Eken 2 till Mariehus AB.
Kartbild över fastigheten Eken 2.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-23, Försäljning av
fastigheten Eken 2 till Mariehus AB.
Protokollsutdrag Ksau § 89/17

Expedieras till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Ekonom Elisabeth Westberg
Jonas Hedberg, VD Mariehus AB
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13

Sida 29

Kommunstyrelsen
Ks § 42

Dnr 3444

Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen
(mål 5719-16 Per Rosengren ./. Mariestads kommun)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till förvaltningsrätten avseende
laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut § 224/16, i enlighet med förslag
upprättat av externt juridiskt stöd.
Ida Ekeroth (S), Linnea Wall (S), Janne Jansson (S) och Sture Pettersson (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Mats Karlsson (MP) och Bengt Erik Askerlund (MP) reserverar sig mot beslutet i
enlighet med skriftlig reservation. (Se bilaga 1 – Reservation).
Marie Engström Rosengren (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut
i ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens beslut § 224/16, Godkännande av köp av fastigheterna Ärlan 3
och Lejonet 9, är överklagat till förvaltningsrätten för begäran om prövning enligt
kommunallagen. I överklagan framfördes även ett yrkande om att förvaltningsrätten
skulle inhibera kommunstyrelsens beslut. Förvaltningsrätten avslog yrkandet om
inhibition och förelade Mariestads kommun att yttra sig över innehållet i överklagan
och anförda handlingar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-12-21, efter delegation från
kommunstyrelsen, att yttra sig till förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning av
kommunstyrelsens beslut § 224/16 i enlighet med förslag upprättat av externt
juridiskt stöd.
Kompletterande handlingar har inkommit i ärendet och kommunstyrelsen har beretts
möjlighet att, senast den 17 mars 2017, lämna synpunkter på de kompletterade
handlingar som inkommit i ärendet.
Mariestads kommun har anlitat ett externt juridiskt stöd i processen. Det externa
juridiska stödet har upprättat ett förslag till yttrande till förvaltningsrätten.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13
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Kommunstyrelsen
Ks § 42 (forts).

___________________________________
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S), Linnea Wall (S), Janne Jansson (S) och Sture Pettersson (S) yrkar att
kommunstyrelsen i sitt yttrande till förvaltningsrätten ska medge Per Rosengrens
yrkande om att det överklagade beslutet ska upphävas.
Johan Abrahamsson (M), Björn Fagerlund (M), Anette Karlsson (M), Rune
Skogsberg (C) och Göran Hellström (L) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Mats Karlsson (MP) och Bengt Erik Askerlund (MP) meddelar att de före justeringen
avser inkomma med en skriftlig reservation.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-06, Yttrande till
förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut.
Förslag till yttrande till förvaltningsrätten
Skrivelse från förvaltningsrätten där kommunstyrelsen bereds möjlighet att yttra sig
över kompletterande handlingar som inkommit i ärendet.
Protokollsutdrag Ksau § 85/17

Expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-13
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Kommunstyrelsen
Ks § 43

Dnr 2014/00251

Överklagan av Länsstyrelsens beslut att upphäva
kommunfullmäktiges beslut § 133/2016, Detaljplan för del av
Fågelö 4:13

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 133/2016 att anta detaljplan för del av
Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads kommun hos regeringen.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utveckla kommunens talan i
ärendet.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Skara stift, Egendomsförvaltningen, inkom 2014-05-21 med en ansökan om
planbesked för del av fastigheten Mariestad Fågelö 4:13. I ansökan framgår att Skara
stift önskar exploatera området i närheten av Laxhall med tio tomter om ca 1 000
kvm för fritidsboende.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-15 att meddela positivt planbesked samt att ge
stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Fågelö
4:13.
Förslag till detaljplan för del av Fågelö 4:13 har upprättats med normalt förfarande
enligt reglerna i PBL 2010:900 och varit föremål för samråd och granskning under
våren 2015 respektive vintern 2015/16. Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12
att anta detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads kommun.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för avstyckning av tomter för bostads- och
friluftsändamål inom del av fastigheten Fågelö 4:13. Planområdet omfattar ca 3,5 ha
mark- och vattenområden och är beläget knappt 250 meter söder om Brommösund
färjeläge på Torsö, Laxhall.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2016-12-22 att pröva kommunens
antagandebeslut enligt 11 kap. 10 § PBL (2010:900).
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2017-03-01 att upphäva
kommunfullmäktiges beslut Kf § 133, 2016-12-12 att anta detaljplan för del av Fågelö
4:13, Laxhall, Mariestads kommun. Länsstyrelsen anser att detaljplanen upphäver
strandskydd i strid med gällande bestämmelser och att strandskyddets syften
motverkas långsiktigt. Därför ska beslutet att anta detaljplanen upphävas.
Justerandes signatur
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___________________________
Länsstyrelsen beslut kan överklagas hos regeringen. Överklagandet ska ha inkommit
till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M)tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2017-03-02,
Beslut om att Länsstyrelsens beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut gällande
detaljplan för del av Fågelö 4:13.
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads kommun (antagandehandling)
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut
Kf § 133, 2016-12-12 att anta detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads
kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-02,
Överklagan av Länsstyrelsens beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut §
133/2016, Detaljplan för del av Fågelö 4:13.
Protokollsutdrag Ksau § 95/17

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Skara stift
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
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Dnr 2016/00446

Motion om solceller

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom motionärens intention att det i samband
med nybyggnation ska installeras solceller i det fall det är möjligt.

2.

Komunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag lämna förslag till takytor
som är möjliga för socellspaneler.

Motionen är därmed besvarad.
Bakgrund

Leif Udéhn (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska införa krav på
att det ska installeras solceller på tak och andra möjliga ytor vid nybyggnation av
kommunala fastigheter. Udéhn (S) föreslår även att Mariestads kommun ska utreda
möjligheterna att på ett effektivt sätt placera solceller på redan befintliga fastigheter
som tillhör det kommunala fastighetsbeståndet.
Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 28 november 2016 (Kf § 123/2016) att
överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden lämnar
följande yttrande på remiss gällande motion om solceller:
Förutsättningar
Mariestads kommun har stora takarealer där installationer av solcellsanläggningar är
möjliga på både platta och lutande tak. En påbörjad inventering finns upprättad av
energirådgivarna där möjlig takyta/energiuttag beskrivs, utan hänsyn tagen till
lämplighet. Varje tak kräver en utredning innan installation, med avseende på
lämpligt objekt, läge och skuggning på takyta.
Motionen linjerar väl med följande antagna miljömålsdokument:
-

Energi-och klimatplan, antagen i MTG 2008

-

Energieffektiviseringsstrategi ett grönt och skönt MTG, Antagen 2012 i
MTG

Teknik
En solcellsanläggning består av solcellspaneler, växelriktare, central och elmätare. Det
finns två alternativ på solpaneler en mjuk som kan limmas mot exempelvis ett platt
tak och en hård så kallad kiselpanel som lämpar sig för underlag där det behövs ett
stativ för fastsättning av panelen typ tegeltak mm.

Justerandes signatur
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Den mest ultimata placeringen av solceller är på ett tak som ligger i syd sydvästlig riktning
och har en taklutning på ca 30-50 grader.
Växelriktare behövs för att omvandla likströmmen från solcellspanelerna till växelström
som kan levereras ut på nätet, livslängden på växelriktare är ca 15 år, vilken man får räkna
med att byta minst en gång under anläggningens livslängd.
Livslängden på solcellspaneler är upp till 30 år men man räknar med att solcellspanelerna
har tappat 20 procent av effekten efter 25 år.
Exempel
En anläggning med: 11kw solceller upptar ca 68 kvadratmeter takyta och ger en
årsproduktion på ca 10 450 kwh. Elen som produceras kan antingen säljas (spottpriset -1
till 5 öre) eller kvittas mot förbrukningen i just den fastigheten där anläggningen är
installerad. Det gör att ”pay off tiden” hamnar någonstans mellan 12 – 18 år beroende på
elpris och för stunden möjliga bidrag att söka samt prisbilden för att sälja den lokalt
producerande energin(överskottet). En solcellsanläggning av denna storlek kostar ca 200250 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Motion av Leif Udéhn (S) om att Mariestads kommun ska införa krav på att det ska
installeras solceller på tak och andra möjliga ytor vid nybyggnation av kommunala
fastigheter.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2017-02-14 § 37, Internremiss till tekniska
nämnden. Motion om solceller.
Inventering avmöjlig takyta/energiuttag för solceller, utan hänsyn tagen till
lämplighet, upprättad av energirådgivarna.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-24, Motion
om solceller.
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___________________________
Protokollsutdrag Ksau § 92/17

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Leif Udéhn)
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova) )
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Dnr 2015/00095

Åtgärdsvalsstudie väg 26 - Delegering av rätten att yttra sig

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten yttra sig över remissen
”Åtgärdsvalstudie väg 26” till kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande.
Bakgrund

Trafikverket har upprättat en åtgärdsvalstudie för väg 26, sträckan HalmstadKristinehamn. Studien omfattar den södra halvan av väg 26 – den 363 km långa
sträckan Halmstad-Kristinehamn. Vägen har främst viktiga funktioner i det lokala
och regionala perspektivet, men även stor betydelse för näringslivet i ett regionalt och
interregionalt perspektiv. Trafikflödena varierar stort, med lokalt mer trafik för
arbetspendling – mest påtagligt kring Halmstad, Jönköping och Skövde.
Syftet med studien är att föreslå åtgärder som leder till ökad tillgänglighet, ökad
trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Framtagna åtgärder ska i första hand vara
mindre åtgärder på kort sikt samt presenteras i en form anpassad för
åtgärdsbeskrivning och beställning.
Åtgärdsvalstudien har överlämnats för synpunkter till berörda instanser. Remisstiden
är satt till den 17 mars. För att kunna avge ett yttrande inom föreskriven tid, föreslås
att kommunstyrelsen delegerar rätten att yttra sig över studien till kommunstyrelsens
ordförande.
Underlag för beslut

E-post upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-09, Extra ärende till
kommunstyrelsen ÅVS väg 26
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-13,
Åtgärdsvalsstudie väg 26 – delegering av rätten att yttra sig.

Expedierats till:
Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ida Ekeroth
Chef för sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson
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Dnr 2017/00014

Handlingar att anmäla

Ksau

Protokoll från möte 2017-02-08 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2017-02-15 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2017-02-22 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2017-03-01 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2017-03-08 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
Kfu

Protokoll från möte 2017-03-07 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
MTG-styrgrupp

Anteckningar från möte 2017-03-03 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Dialogmöte med tekniska nämndens presidium

Ordförande Johan Abrahamsson (M) informerar från dialogmöte med tekniska
nämndens presidium 2017-03-01. Protokollsutdrag från Ksau 2017-03-01, § 77/17
anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
Dialogmöte med miljö- och byggnadsnämndens presidium

Ordförande Johan Abrahamsson (M) informerar från dialogmöte med miljö- och
byggnadsnämndens presidium 2017-03-01. Protokollsutdrag från Ksau 2017-03-01, §
78/17 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
Bolagsdag med VänerEnergi AB

Ordförande Johan Abrahamsson (M) informerar från bolagsdag med VänerEnergi 201703-01. Protokollsutdrag från Ksau 2017-03-01, § 79/17 anmäls och läggs till handlingarna.
Justerandes signatur
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RÖS

Protokoll från möte 2017-01-27 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
AB Stadens Hus

Protokoll från möte 2017-02-21 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
IT-nämnden

Protokoll från möte 2017-02-13 anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
Lönenämnden

Protokoll från möte 2017-02-22 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Delegationsbeslut – trafiksamordnare

Delegationsbeslut avseende färdtjänst för februari månad 2017 anmäls och läggs till
handlingarna.
Delegationsbeslut avseende riksfärdtjänst för februari månad 2017 anmäls och läggs till
handingarna.
Delegationsbeslut avseende skolskjuts för februari månad 2017 anmäls och läggs till
handlingarna.
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______________________________________________________________
Skriftlig reservation § 42

Reservation mot kommunstyrelsens beslut 2017-03-13 i ärende nr 14, ”Yttrande över
laglighetsprövning”.
Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut om yttrande till förvaltningsrätten.
Kommunstyrelsen borde ha medgivit Per Rosengrens överklagande eftersom vi bedömer
att det överklagade beslutet är olagligt. Vi hänvisar till de skäl som Rosengren framfört i
förvaltningsrätten till stöd för vår reservation.
Mariestad 2017-03-13
Mats Karlsson och Bengt Erik Askerlund
_______________________________

Justerandes signatur
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