Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 8:00 – 15:10

Beslutande

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

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Robert Malmgren
Rune Skogsberg
Lotta Hjoberg
Annika Björklund
Erik Randén
Lisa Heller
Adam Johansson
Jonas Johansson
Mats Widhage
Susanné Wallner
Lotta Samuelsson
Maria Appelgren
Lotta Hjoberg
Tomas Ekström
Gabriella Idholt
Per Johansson
Helena Eriksson
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

fastighetschef § 417
förtroendevald § 409
socialchef § 409
kommunikationschef §§ 397, 398
exploateringschef §§ 399-401, 407-408
planarkitekt § 403
tf planchef §§ 402-404, 406
utvecklingschef §§ 410-413
näringslivschef §§ 410-413
utvecklingsstrateg §§ 410-413
turistchef § 413
utbildningschef §§ 420-421
socialchef § 421
fritidschef § 421
folkhälsostrateg § 415
HR-chef § 414
HR-strateg § 414
kommunchef
administrativ chef

Justerare

Ida Ekeroth

Plats och tid för justering

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 395-426

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-12-19

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-12-19

Anslagsdatum

2018-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019- 01-11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Sida 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 395

Dnr 2018/00009

Handlingar att anmäla

1.

Trafikverket
Minnesanteckningar och underlag från möte mellan Trafikverket och Mariestads
kommun 2018-11-29.

2.

Länsstyrelsen (KS 2017/342)
Beslut om utbetalning av stöd enligt förordningen om statligt stöd till solceller
för fastigheten Mariestad Leksberg 10:1

3.

Socialnämnden (KS 2018/425)
Protokollsutdrag Sn § 149/18 – Ersättningssystem hemtjänst/hemsjukvård.

4.

Töreboda kommun, kommunstyrelsen (KS 2018/400)
Protokollsutdrag Ks § 419/18 – Förnyelse av samarbetsavtal inom MTG för
säkerhetssamordnarfunktionen.

5.

Töreboda kommun, kommunstyrelsen (KS 2018/260)
Protokollsutdrag Ks § 413/18 – Hemställan om översyn av miljöbalken
avseende införande av kommunalt inflytande vid prövning av mineralbrytning
och mineralbearbetning.

6.

Förvaltningsrätten i Jönköping
Dom i mål 743-18, Per-Inge Karlsson ./. Mariestads kommun,
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten avslår
överklagandet.

Ärendena anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Sida 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 396

Dnr 2018/00010

Inbjudningar

1.

SKL
Inbjudan till konferensen ”Hot och hat påverkar det demokratiska uppdraget”
den 7-8 februari 2019 i Stockholm.

2.

Konsumentverket
Inbjudan till ”Konsumentdagarna 2019” den 14-16 maj 2019 i Ronneby.

3.

SJ
Inbjudan till trafikeringsmöte med SJ den 25 januari 2019 i Skövde.

4.

SKL
Inbjudan till resultatdagen för KKiK den 23 januari 2019 i Stockholm.

5.

Mariestads gymnastikförening
Inbjudan till invigning av den nya gymnastikdelen i Prismaskolans idrottshall den
26 januari 2019.
Johan Abrahamsson (M), Janne Jansson (S) och eventuellt ytterligare representanter från
arbetsutskottet kommer att dela på invigningen.

Inbjudningarna anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Sida 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 397

Dnr 2018/00434

Uppdrags- och organisationsbeskrivning för Mariestads
kommun kommunikationsenhet

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Med anledning av kommunstyrelsens mål nummer 7, 2018 ”Att besluta om en
kommunövergripande marknadsföringsstrategi för ökad och samordnad
marknadsföring” och arbetsutskottets beslut från 2018-06-13 med uppdrag om att
upprätta en uppdrags- och organisationsbeskrivning för kommunikationsenheten har
kommunikationschefen upprättat ett underlag som rör organisation och arbetssätt
för kommunikationsenheten som är tänkt som att diskuteras på arbetsutskottets
sammanträde 2018-12-19.
Avseende marknadsföring har kommunstyrelsen 2018-11-26 tagit beslut att ansvaret
för stärkt marknadsföring av Mariestad som plats för boende, besökare, etableringar
och fler arbetstillfällen flyttas från sektor ledning till sektor samhällsbyggnad och dess
tillväxtenhet.
Nedanstående förslag berör därför främst kommunikation och marknadsföring av
kommunens verksamhet i övrigt.
Punkter att diskutera för stärkt kommunikation och marknadsföring i kommunen:
-

Samlad organisation för kommunikation med syfte ökad effektivitet och
minskad sårbarhet.

-

Förändrat arbetssätt med tydligare prioriteringar.

-

Fördjupad kommunikationssamverkan inom MTG.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07,
Uppdrags- och organisationsbeskrivning för Mariestads kommun
kommunikationsenhet
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund
2018-12-07, Organisation och arbetssätt för ökad kommunikation och
marknadsföring

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 397 (forts).

___________________________________
Diskussionsunderlag upprättat av kommunikationschef Annika Björklund 2018-1206, Strategi för ökad marknadsföring

Expedieras till:
Kommunikationschef Annika Björklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 398

Dnr 2017/00020

Revidering av Mariestads kommuns riktlinjer för information och
kommunikation (Kommunikationspolicy för Mariestads kommun)

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-11 (§ 18/17) att ge
kommunchefen i uppdrag att revidera Mariestads kommuns riktlinjer för information
och kommunikation. Uppdraget vidaredelegerades till kommunikationschefen.
En kommun har ett omfattande ansvar att informera om sin verksamhet och
kommunicera med omvärlden i olika syfte.
Gemensamma grundläggande riktlinjer och ett gemensamt synsätt på
kommunikation stärker organisationen i detta uppdrag. Kommunikation utförd på ett
professionellt och enhetligt sätt stärker förtroendet för kommunen och bidrar till
dess attraktivitet.
Denna kommunövergripande policy omfattar principer för hur hela organisationen,
inklusive de kommunala bolagen, ska förhålla sig till kommunikation och gäller på
långsikt. Riktlinjer, rutiner, strategier och planer för kommunikation, med olika syfte
och tidshorisont, kompletterar policyn.
Det gällande styrdokumentet för kommunikation från 2005 har fungerat väl och
ligger till grund för denna policy. I allt väsentligt är grundläggande förhållningssätt
och principer desamma som tidigare men innehållet har uppdaterats och strukturen
förtydligats.
Jämfört med tidigare dokument har tillägg gjorts som talar om att kommunen ska
prioritera moderna hållbara metoder och digitala kanaler för sin kommunikation.
Digitala kanaler har ofta bättre genomslagskraft till en lägre kostnad och sparar
miljön.
Utöver det har även en skrivning om kriskommunikation lagts till då behovet av
kommunikation vid särskilda händelser och påfrestningar i samhället ökat.
Även information om kommunens om varumärke och marknadskommunikation har
lagts till, då kommunikation för att marknadsföra kommunen är prioriterad inom
många områden.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 398 (forts).

___________________________________
Innehåll som berör arbetssätt har tagits bort och kommer att placeras i andra
styrdokument som riktlinjer och rutiner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2018-11-21 att
återremittera ärende om kommunikationspolicy för att behandlas i samband med
ärendet om uppdrags- och organisationsbeskrivning för kommunikationsenheten.
Kommunikationsenheten har uppdaterat policyn att omfatta även de kommunala
bolagen och deltar vid dagens sammanträde med ärende om uppdrags- och
organisationsbeskrivning för kommunikationsenheten
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07,
Revidering av Mariestads kommuns kommunikationspolicy
Förslag till kommunikationspolicy för Mariestads kommun 2018-12-07

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunikationschef Annika Björklund)
(Mariehus AB)
(VänerEnergi AB)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 399

Dnr 2017/00434

Försäljning av Gamla Staden 3:2 (Stationshuset)

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger mark- och exploateringschefen i uppdrag att ta
fram ett förslag till köpekontrakt mellan Mariestads kommun och Mariehus AB
gällande fastigheten Gamla Staden 3:2.
Avtalet ska sedan godkännas av kommunstyrelsen.
Bakgrund

Vid sammanträde 2017-12-06 gav arbetsutskottet kommunchefen i uppdrag att
undersöka möjligheterna att överlåta fastigheten Murklan 5 och stationshuset till det
kommunala bostadsbolaget.
En värdering av fastigheten har gjorts, och marknadsvärdet på stationshuset uppgår
till en summa om 4 800 000 kronor.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 448/17
Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2018-12-18,
Försäljning av Gamla Staden 3:2 (Stationshuset)

Expedieras till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 400

Dnr 2017/00340

Nyttjanderättsavtal för "Snapenstugan"

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat avtal med Cruisin’ Club
Mariestad.
Bakgrund

Cruisin’ Club Mariestad har under en tid letat efter ny klubblokal efter det att deras
tidigare lokal i Lyrestad brann ner.
Då Snapenstugan stått tom sedan kommunen förvärvade den, så har lokalen visats
för klubben som möjlig att använda som klubblokal. Ett förslag till
nyttjanderättsavtal har upprättats som ger föreningen rätt att använda Snapenstugan
samt ett markområde om ca 2000 kvadratmeter runt stugan. Avtalet löper om fem år
med möjlig förlängning om ett år i taget.
Området kommer att skötas av klubben och användas för deras verksamhet.
Föreningen kan efter medgivande av kommunen få utföra enklare tillbyggnader på
stugan.
Ytterligare villkor för upplåtelsen framgår av bifogat avtal.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-06,
Nyttjanderättsavtal för ”Snapenstugan”
Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2018-11-26, Upplåtelse
av snapenstugan till Cruisin Club Mariestad.
Förslag till nyttjanderättsavtal mellan Mariestads kommun och Crusin Club

Expedieras till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Crusin’ Club Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Sida 11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 401

Dnr 2018/00129

Avsiktsförklaring gällande Mariestad Gamla Staden 4:1

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättad avsiktsförklaring gällande
Gamla Staden 4:1.
Bakgrund

Planarbete för området Gamla Staden 4:1 pågår. För att efter lagakraftvunnen
detaljplan snabbt komma till ett genomförande, är det viktigt att tidigt ha med sig en
möjlig exploatör.
Skövdehem AB har visat intresse för att inom området uppföra hyreslägenheter. Med
anledning av detta har en avsiktsförklaring upprättats som ger Skövdehem AB
möjlighet att förvärva del av fastigheten Gamla Staden 4:1 efter att detaljplanen
vunnit laga kraft.
Närmare villkor kring överenskommelsen framgår av upprättad avsiktsförklaring.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-06,
Avsiktsförklaring gällande Gamla Staden 4:1
Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2018-11-27,
Avsiktsförklaring gällande Gamla Staden 4:1
Förslag till avsiktsförklaring för Gamla Staden 4:1

Expedieras till:
Mark- och exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 402

Dnr 2013/00464

Beslut om granskning: Förslag till detaljplan för Ekuddens
camping mm, Mariestads centralort

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Ekuddens
camping m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun ska bli föremål för
granskning.
Bakgrund

I gällande upplåtelseavtal för Ekuddens camping har kommunen och
nyttjanderättshavaren kommit överens om att ändra gällande plan för att möjliggöra
för nyttjanderättshavaren att utveckla så kallad åretruntcamping.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-01-08, § 8 att ge utvecklingsenheten
i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Ekuddens camping.
Ett förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden november till
december 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse.
Till granskningsskedet har omfattande förändringar gjorts med anledning av de
inkomna synpunkterna. Detaljplanens syfte kvarstår dock i allt väsentligt, vilket är att
skapa plantekniska förutsättningar för utveckling av Ekuddens camping och reglering
av befintlig sjösättningshamn. Samtidigt som planen skapar förutsättningar för
utveckling av campingverksamheten ska den säkerställa friluftslivet och allmänhetens
tillgång till området.
Planområdet omfattar ca 16 ha mark- och vattenområden och ligger i den nordvästra
delen av halvön Ekudden, ca 1,8 km nordväst om Mariestads centrum. Planområdet
omfattar i huvudsak Ekuddens camping och närliggande områden. Planområdet
gränsar i öster till Gamla Ekuddens naturreservat, i söder till Ekuddens tempererade
bassängbad samt Ekuddens båtgård, i väster dels till Vänern, dels till Ekuddens
strand- och friluftsområde och bad och i norr till Vänern.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-06, Beslut
om granskning: Förslag till detaljplan för Ekuddens camping m.m., Mariestad
centralort, Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av tf planchef Adam Johansson 2018-11-30, Beslut om
granskning: Förslag till detaljplan för Ekuddens camping m.m., Mariestad centralort,
Mariestads kommun
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-12-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 402 (forts).

___________________________________
Plankarta med bestämmelser (granskningshandling)
Planbeskrivning (granskningshandling)
Samrådsredogörelse
Miljökonsekvensbeskrivning

Expedieras till:
Tf planchef Adam Johansson
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 403

Dnr 2018/00338

Beslut om samråd: Förslag till detaljplan för Lyrestads
Klockarbol 5:20 m.m.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Lyrestads
Klockarbol 5:20 m.fl. ska bli föremål för samråd.
I de fall det finns behov av att göra redaktionella justeringar i planunderlaget får
planenheten delegation på att utföra sådana innan planen skickas på samråd.
Bakgrund

Lyrestads Klockarbol är en lucktomt längs med Lyrestadsvägen inom Lyrestads
samhälle och har i aktuell översiktsplan Översiktsplan 2030 (2018) pekats ut som
lämplig för ny bostadsbebyggelse. Beslut om uppdrag att planlägga Lyrestads
Klockarbol 5:20 m.fl. fattades av kommunstyrelsen 2018-11-12,
Ks § 203.
Det för detaljplanen aktuella området är beläget vid Lyrestadsvägen och omfattar
fastigheterna Lyrestads Klockarbol 5:20 och Lyrestads Klockarbol 5:46. Planområdet
är cirka 3,8 hektar stort.
Huvudsyftet med detaljplanen för Lyrestads Klockarbol 5:20 m.fl. är att skapa
byggrätter för nya bostäder inom Lyrestads tätort, men planen möjliggör även
kontor, vård och centrumbebyggelse.
Anledningen till att detaljplanen tas fram är att Mariehus Fastigheter AB avser att
bygga nya bostäder inom det aktuella området. Detaljplanen syftar även till att
möjliggöra annan presumtiv bebyggelse för att få en längre hållbarhet och ta höjd för
att utvecklingen skulle kunna ske på annat sätt.
Planförslaget för Lyrestads Klockarbol 5:20 m.fl. har under hösten utarbetats av
konsulterande arkitektkontoret PE Arkitektur.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-06, Beslut
om samråd: Förslag till detaljplan för Lyrestads Klockarbol 5:20 m.fl.
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Lisa Heller 2018-12-04, Beslut om samråd:
Förslag till detaljplan för Lyrestads Klockarbol 5:20 m.fl.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 403 (forts).

___________________________________
Plankarta Lyrestads Klockarbol 5:20 m.fl.
Planbeskrivning Lyrestads Klockarbol 5:20 m.fl.
Undersökning om betydande miljöpåverkan, (PE Arkitektur, 2018-11-27)

Expedieras till:
Tf planchef Adam Johansson
Planarkitekt Lisa Heller
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 404

Dnr 2010/00015

Beslut om granskning: Detaljplan för del av Sund 4:6,
Mariestads centralort, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för del av Sund 4:6
(Södra), Mariestad centralort, Mariestads kommun ska bli föremål för granskning
med justeringen att bestämmelsen B4 tas bort från plankartan och istället flyttas till
beskrivningen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att anta planprogram för Sund handelsoch industripark. Planprogrammet redovisar de förutsättningar som gäller för
område benämnt Sund, lokaliserat norr om E20, nordväst om Trafikplats Ullervad.
Detta avser hur området kan disponeras för industri och andra verksamheter samt
vilka gestaltningsprinciper som bör gälla för mark och bebyggelse. Planprogrammet
ligger till grund för den nu aktuella detaljplanen.
Förslag till detaljplan för Sunds verksamhetsområde, Mariestad centralort, Mariestads
kommun har varit föremål för samråd under våren 2016. Under samrådet framförde
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Trafikverket att den planerade
ombyggnationen av E20, som utgör riksintresse för kommunikationer är i
projekteringsskede och att det vid tidpunkten var olämpligt att gå vidare med
antagande av planen. Under samrådsskedet av detaljplanen fanns av Trafikverket
ännu ingen korridorbegränsning framtagen, varför risken fanns att detaljplanen skulle
kunna innebära konflikt med utbyggnaden av E20.
Trafikverket har utrett lämplig placering avseende bro över Tidan samt E20 mellan
trafikplatserna Haggården och Ullervad vilket har varit en förutsättning för
fortsättning av detaljplanearbetet för Sunds verksamhetsområde.
Under våren 2017 var fastigheten Sund 4:6 samt omkringliggande mark aktuell för
den internationellt uppmärksammade etableringen av Northvolts fabrik för
tillverkning av batterier. Mariestads kommun tillsammans med Skövde kommun
deltog fram till sommaren i batterifabrikens etablering och lokalisering. I början av
juli 2017 meddelade Northvolt att etablering av batterifabriken på Sund inte längre
var aktuell.
Utifrån det pågående projektet E20 Förbi Mariestad och den planerade
ombyggnationen av E20 beslutade kommunen att dela upp detaljplanen i två delar,
fortsatt benämnda Sund 4:6 (Norra) och Sund 4:6 (Södra). Detaljplan för del av Sund
4:6 (Norra) vann laga kraft 2017-12-26 och möjliggör etablering av industri, handel
och liknande verksamheter på ett område om knappt 10 ha.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 404 (forts).

___________________________________
Förslag till detaljplan för Sund 4:6 (Södra) omfattar ca 45 ha mark- och
vattenområden, den föreslagna marken för industri, handel och liknande är drygt 30
ha.
Genom den tillkommande detaljplanen möjliggörs mark om ca 40 ha för industri och
handel på Sund.
Till granskningsskedet har planförslaget omarbetats, den ursprungliga användningen
industri och handel kvarstår dock i enlighet med planprogram och samrådsförslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-06, Beslut
om granskning: Detaljplan för del av Sund 4:6 (Södra), Mariestad centralort,
Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av tf planchef Adam Johansson 2018-12-05, Beslut om
granskning: Detaljplan för del av Sund 4:6 (Södra), Mariestad centralort, Mariestads
kommun
Plankarta med bestämmelser (granskningshandling)
Planbeskrivning (granskningshandling)
Samrådsredogörelse
Riskutredning Sund och Hindsberg

Expedieras till:
Tf planchef Adam Johansson
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Sida 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 405

Dnr 2018/00432

Samhällsbyggnadsberedningar 2019

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidierna i tekniska nämnden
och miljö- och byggnadsnämnden samt presidierna i de kommunala bolagen med
respektive vd till samhällsbyggnadsberedning vid följande tillfällen under år 2019;
6 mars, 2 maj, 4 september och 13 november klockan 14.00 – 16.30.
Bakgrund

Ett effektivt genomförande av den nya översiktsplanen och det nya
bostadsförsörjningsprogrammet ställer ökade krav på samordning och följsamhet i
samhällsbyggnadsprocessen. I syfte att åstadkomma detta föreslår samhällsbyggnadschefen att presidierna i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden utgör en samhällsbyggnadsberedning tillsammans med berörda
chefstjänstepersoner.
Beredningarna genomföras fyra gånger på år, två på våren och två på hösten.
Samhällsbyggnadschefen ansvarar för kallelse till och dokumentation av
beredningsmötena
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-05,
Samhällsbyggnadsberedningar 2019

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
VD i de kommunala bolagen, Rolf Åkesson och Jari Lalli
Presidierna i de kommunala bolagen (Mariehus AB och VänerEnergi AB)
Tekniska nämndens presidium
Miljö- och byggnadsnämndens presidium
Teknisk chef Michael Nordin
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 406

Dnr 2017/00210

Revidering av grönplan (grönprogram) för Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återta uppdrag till kommunchefen om
att revidera Mariestads kommuns grönplan, Ksau § 192/17.
En revidering av grönprogrammet kommer att hanteras inom ramen för den grönoch blåplan som ska upprättas i enlighet med Mariestads kommuns översiktsplan.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-10, Ksau § 192 att ge
kommunchefen i uppdrag att revidera Mariestads kommuns grönplan så att den är
uppdaterad och harmoniserar med övriga aktuella styrdokument.
Kommunens gällande grönprogram antogs av kommunfullmäktige i september 2009.
I kommunens översiktsplan som antogs i juni 2018 har det föreslagits att ett
kommunövergripande grön- och blåstrukturprogram ska tas fram. Planenheten
bedömer att en revidering av grönprogrammet kan hanteras i en grön- och blåplan.
Planenheten föreslår att under 2019 redovisa för kommunstyrelsen ett förslag till hur ett
arbete med en grön- och blåplan för kommunen skulle kunna tas fram och samtidigt be
om ett uppdrag att ta fram en sådan plan. Utgångspunkten är att grön- och blåplanen
ska ersätta gällande grönprogram från 2009 och anpassas till rådande behov.
För att undvika dubbelarbete genom att revidera grönprogrammet och ta fram en grönoch blåplan föreslår planenheten att arbetsutskottet återtar uppdraget Ksau § 192/17.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-06, Återtagande
av uppdrag gällande grönplan för Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av tf planchef Adam Johansson 2018-12-05, Återtagande av
uppdrag gällande grönplan för Mariestads kommun

Expedieras till:
Tf planchef Adam Johanson
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 407

Dnr 2018/00424

Ansökan från AÖS om ändring av miljötillstånd för
Bångahagens avfallsanläggning, fastigheten Krontorp 2:11 och
2:14

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avge följande yttrande:
Mariestads kommun tillstyrker ansökan. I fråga om skyddsåtgärder och
försiktighetsmått i syfte att förebygga miljöstörningar från verksamheten hänvisar
kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämndens yttrande i ärendet.
Bakgrund

Länsstyrelsen har berett Mariestads kommun tillfälle att yttra sig över den ansökan
om ändring av gällande tillstånd enligt miljöbalken som Avfallshantering Östra
Skaraborg (AÖS) har lämnat till Miljöprövningsdelegationen.
Ansökan gäller ändring av gällande tillstånd till avfallshantering vid Bångahagen på
fastigheten Krontorp 2:11 och 2:14 i Mariestads kommun. Ansökan omfattar en
ökning av den årliga mängden impregnerat träavfall som får mellanlagras till
maximalt 1 500 ton/år och en ökning av den årliga mängden park- och
trädgårdsavfall som får komposteras till maximalt 18 000 ton/år. I och med
ändringarna yrkas även på ökning med motsvarande vikt av den totala mängden
avfall som får hanteras dvs totalt 41 000 ton icke farligt avfall per år samt totalt
2 500 ton farligt avfall per år.
Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast
den 7 januari 2019.
Det noteras att även kommunens miljö- och byggnadsnämnd har fått ansökan på
remiss.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07, Yttrande
över ansökan om ändring av miljötillstånd för Bångahagens avfallsanläggning
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
2018-12-06, Yttrande angående ändring av tillstånd för avfallshanteringen på
Bångahagen, Länsstyrelsens diarienummer 551-38504-2018.
Ansökan ändringstillstånd Bångahagen ÅVC
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 407 (forts).

___________________________________
Bilaga 1 Tillstånd Bångahagen ÅVC
Bilaga 2 Situationsplan Bångahagen ÅVC
Bilaga 3 Liten MKB ändringstillstånd Bångahagen ÅVC
Bilaga 4 Samrådsredogörelse ändringstillstånd Bångahagen ÅVC
Bilaga 5 Beslut om ej betydande miljöpåverkan

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Sida 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 408

Dnr 2014/00378

Förslag till utökning av biotopskyddsområde Tidans kvillar i
Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig inte bakom Länsstyrelsens förslag till
utökning av biotopskyddsomrrådet Tidans kvillar utan anser att det istället ska tas
fram en skötselplan för området för att på så sätt skapa en fortsatt samhällsutveckling
tillsammans med bevarande av utpekade naturvärden.
Bakgrund

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på ett utökad biotopskydd kring Tidans kvillar för
att bevara den unika miljön som platsen har. Mariestads kommun har fått möjlighet att
yttra sig över förslaget.
Området som avses ligger strax uppströms Tidans mynning i Vänern och området utgör
livsmiljö för ett flertal hotade djurarter. Området ligger i Tidans nedre del som är klassad
som nationellt särskilt värdefullt vattendrag för såväl naturvård som fiske och kulturmiljö.
Kvillområdet är ett värdefullt lek- och uppväxtområde för Natura 2000-arten asp.
Området är också ett värdefullt övervintringsområde för uttrar och här återfinns även
Natura 2000-naturtypen svämlövskog.
Utökningen av biotopsskyddsområdet innebär att ytterligare ca 1.2 ha vatten och stranzon
läggs till det skyddade området. Utökningen sker direkt uppströms dammen för
Mariestads stadskvarn. Dammen utgjorde fram till december 2017 ett vandringshinder för
flertalet fiskarter, men i och med att Länsstyrelsen har träffat en överenskommelse med
VänerEnergi AB, ska vattenkraftverket läggas ner och dammen rivas ut. Detta kommer
att förhöja områdets attraktivitet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-06, Utökning av
biotopskyddsområde för Tidans kvillar
Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén 2018-11-26, Utökning av
biotopskyddsområde för Tidans kvillar
Remiss från Länsstyrelsen ”Förslag till utökning av biotopskyddsområdet Tidans kvillar
i Mariestad”

Expedieras till:
Länsstyrelsen, Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson, Exploateringschef Erik Randén
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 409

Dnr 2018/00377

Information om Nära vård norra Skaraborg

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Projekt Nära vård Norra Skaraborg är ett projekt i samverkan mellan kommunerna
Mariestad, Töreboda, Gullspång och Västra Götalandsregionen. Utvecklingen av
Nära vård innebär att fler vårdgivare samverkar för att möta invånarnas behov i
norra Skaraborg.
Projektet initierades av östra hälso- och sjukvårdsnämnden och har pågått sedan
november 2016. Ursprungligen skulle projektet pågå fram till och med 2018 men har
förlängts till att pågå även 2019. Projektets målsättning är att:
-

Identifiera vad Nära vård Norra Skaraborg ska innehålla, hur det ska
organiseras, finansieras, ledas och styras.

-

Utifrån målbild, genom olika delprojekt, utveckla vårdformer som tillgodoser
en nära vård och omsorg för invånarna i norra Skaraborg.

Projektplanen beskriver sex delområden som ska hanteras inom ramen för projektet.
Dessa delområden är mobil närvård och omsorg, nära vård och omsorg,
förebyggande vård, vårdplatser, organisation och finansiering samt forskning och
utveckling.
Sjutton olika delprojekt identifierades inom de sex ovan nämnda delområdena. Den
politiska styrgruppen beslutade att under 2018 prioritera följande delprojekt:
-

Barn och unga, mobil närvård – tvärprofessionella team

-

Förebyggande vård – bedömningsteam

-

Dagsjukvård

-

Hjärtsviktsprocessen – sammanhållen vårdkedja mellan sjukhus, primärvård
och kommunal vård.

-

Vård på rätt nivå – ambulans i samverkan

-

Vuxen psykiatri och missbruk

Socialchef Lotta Hjoberg samt Mariestads två politiska representanter i projektet,
Rune Skogsberg (C) och Ida Ekeroth (S) informerar om projektet vid dagens
sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 409 (forts).

___________________________________
Underlag för beslut

Nära vård Norra Skaraborg – Årsrapport 2018
Muntlig information på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 410

Dnr 2018/00367

Handlingsplan för Förenkla Skaraborg/Förenkla helt enkelt

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag till handlingsprogram för att
internt utveckla utbildningsinsatsen Förenkla Skaraborg med syfte att förenkla
företagens och allmänhetens kontakter med Mariestads kommun.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att handlingsplanen ska kompletteras ytterligare, med
bland annat mer aktiviteter, inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har bjudit in kommunerna i Skaraborg till två
endagars utbildningsinsatser som genomförts under hösten 2018. Mariestads
kommun har deltagit med ett tjugotal tjänstemän. Utbildningarna riktar sig till de
enheter inom kommunen som har externa kontakter.
Med utgångspunkt i genomförda utbildningar har tillväxtenheten tillsammans med
aktuella enheter inom kommunen konkretiserat förslag till aktiviteter att genomföra
som ska gagna invånare och näringslivet. Aktiviteterna finns beskrivna i ett
handlingsprogram och de har samtliga kopplingar till åtgärder som syftar till att stärka
Mariestads kommuns näringslivsranking.
Utvecklingschef Jonas Johansson informerar utskottet om aktiviteterna i
handlingsplanen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07,
Handlingsplan för Förenkla Skaraborg
Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingschef Jonas Johansson 2018-12-06,
Förenkla Skaraborg, vidareutveckling
Handlingsprogram, förenkla Skaraborg, vidareutveckling.

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Utvecklingschef Jonas Johansson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 411

Dnr 2018/00354

Handlingsplan för att förbättra Mariestads placering i Svenskt
Näringslivs mätning av lokalt företagsklimat (näringslivsrankning)

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättad handlingsplan för att stärka Mariestads
kommuns näringslivsranking.
Målsättningen med handlingsplanen är att årligen förbättra kommunens placering i
Svenskt näringslivsranking av det lokala företagsklimatet för att på sikt placera sig i
topp tio i landet.
Bakgrund

Organisationen Svenskt Näringsliv genomför årligen en ranking av landets 290
kommuner. Mariestads kommun har tagit sig framåt under de senaste åren och
befinner sig kring de 50 bästa i landet.
Kommunstyrelsen har uttalat en vilja om att nå en topp-tio-placering på Svenskt
näringslivs lista över kommunernas företagsklimat. För att vidareutveckla och
ytterligare stärka näringslivsklimatet i kommunen med målet att på sikt placera sig i
topp tio, har tillväxtenheten upprättat en handlingsplan. Planen har utarbetats
tillsammans med andra enheter inom kommunen. Insatserna i planen kommer att
ledas och fördelas av tillväxtenheten.
Utvecklingschefen informerar om handlingsplanen på sammanträdet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07,
Handlingsplan för att förbättra Mariestads placering i Svenskt Näringslivs mätning av
lokalt företagsklimat (näringslivsrankning)
Tjänsteskrivelse upprätta av utvecklingschef Jonas Johansson 2018-12-06,
Handlingsplan näringslivsranking
Förslag till handlingsplan

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Utvecklingschef Jonas Johansson)
(Näringslivschef Mats Widhage)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 412

Dnr 2018/00437

Projekt "Näringslivsinriktad tillväxt"

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektidé med målet att öka
attraktionskraften inom områdena kompetensförsörjning, målstyrning, etablering,
innovation och inflyttning och ger tillväxtenheten i uppdrag att jobba vidare för att
realisera projektet.
Bakgrund

Omställningen är ett faktum, inte minst i Mariestad, där exempelvis Electrolux med
flera hundra anställda 2015 flyttade sin verksamhet till Ungern.
Kompetensförsörjningsfrågan blir allt mer aktuell. Nya utbildningar men också
tillväxt behövs i Mariestads kommun. Digitaliseringen har tagit fart och allt fler
företag behöver ställa om då områden som artificiell intelligens, människa-maskin
interaktion, digital säkerhet och affärsmodellsutveckling påverkar företagen. Där
gäller det att säkerställa att rätt kompetens kan möta marknadens behov.
I samband med omställningen mot ett hållbart samhälle kopplat till Agenda 2030 har
Mariestad redan idag satsat mycket på sin testbäddsverksamhet via Electrivillage.
Mariestad är ett biosfärområde, det vill säga ett modellområde för hållbar
samhällsutveckling. Det innebär i praktiken att vi är en plats där olika metoder för
hållbar utveckling kan testas i verkliga sammanhang. Insatserna ska gynna naturvård,
samhällsutveckling och forskning och utbildning. Mariestad har idag flera nya
bostadsområden. Kommunen har som ambition att fortsätta utvecklingen kring
affärsstråk och rekreationsmöjligheter. Göteborgsuniversitet har också etablerat sig i
Mariestad.
Flera intressanta etableringar är gjorda och möjligheter till fler etableringar finns. För
att kunna möta dessa, samt bibehålla de befintliga företagen med god
attraktionskraft, krävs både god kompetensförsörjning men också utbildning och nya
innovativa områden. Målet är att skapa tillväxt i Mariestad.
I Mariestad finns flera nätverk av företag från olika branscher som kan komplettera
varandra. Det är en styrka i sig. Samverkan för att gemensamt kunna skapa tillväxt
för fler att få hållbara affärer, är därför viktigt. Man kan då jobba i samverkan med
upphandlingar, kompetensförsörjning, digitalisering men också det goda värdskapet
kopplat till besöksnäringen.
I takt med att industrins verksamhet tjänstefieras växer företagens behov av
kompetens inom försäljning, produktionsprocess, innovation och marknadsföring.
Det har gjort att företag i allt större grad börjat anställa personer från tjänsteföretag.
De yrkesinriktade tjänsterna blir mer avancerade via digitaliseringens möjligheter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Sida 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 412 (forts).

___________________________________
Tillväxtenheten arbetar med att skapa olika ben i projektform för att fylla på med
kunskap med ambitionen att tillhandahålla en modell för att identifiera företagens
tillväxthinder. En plan har upprättats i samverkan med företag i kommunen. Tanken
är anlita extern hjälp för att genomföra planen. Företagens synlighet och
attraktionskraft gentemot relevanta aktörer och målgrupper stärks och leder till bättre
samverkan och affärer.
Projektet går också ut på att öka kompetensbasen vilket direkt leder till att man i
större utsträckning attraherar och kan rekrytera i nya målgrupper. Detta innebär
också att man nyttjar kompetensen bättre hos befintlig personal. Projektet ska också
leda till att företagen kan nyttja varandras kompetenser, exempelvis vid
upphandlingar och förhandlingar. Kompletterande branscher som inte finns idag kan
skapas, vilket också bidrar till att kommunen kan hjälpa till med träffsäkrare
etableringsarbete. Samverkan är ett mål med projektet, att skapa interaktion för att
erhålla ett mer engagerat och tillväxtskapande klimat.
Via marknadsföring blir det gemensamt lättare att sälja kommunen Mariestad som ett
platsvarumärke. Målet är att skapa en enhetlig marknads-kommunikation där
inflyttar- , medflyttarservice för jobb, barnomsorg, utbildning och boende vävs
samman för att skapa ett tydligt budskap ut mot medborgare, näringsliv och
nyetableringar.
Arbetet i projektet innefattar bland annat:
-

Att ta fram och presentera en enhetlig strategi för företagen i kommunen.

-

Genomföra verksamhetsbesök hos företag och kartlägga kompetensbrister

-

Framtagande av handlingsplaner med metod och mål för varje enskilt område

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-09, Projekt
"Näringslivsinriktad tillväxt"
Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingsstrateg Susanné Wallner 2018-12-06,
Näringslivsinriktad tillväxt

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Utvecklingschef Jonas Johansson)
(Utvecklingsstrateg Susanné Wallner)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 413

Dnr 2018/00348

Besöksnäring 2019 (turism-strategi 2019)

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner de insatser och aktiviteter som beskrivs i
handlingsplanen som gäller besöksnäringen med syftet att på sikt få fler besökare till
Mariestad.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att handlingsplanen ska kompletteras ytterligare, med
bland annat insatser kring skärgårdsutveckling, inför kommunstyrelsens
behandling av ärendet.
Bakgrund

Inför turistsäsongen 2019 och framåt över tid har tillväxtenheten genomfört ett måloch strategiarbete för att ta fram förslag på inriktning, aktiviteter, marknadsföring
och kanaler för detta.
Tillväxtenheten och arbetsutskottet genomförde 2018-12-05 en work shop där
förslagen diskuterades och med utgångspunkt i detta har riktlinjer och aktiviteter
arbetats fram. Riktlinjerna och aktiviteterna innefattar hela verksamhetsområdet för
tillväxtenheten, där besöksnäringen är en del.
De aktiviteter som berör besöksnäringen och som kommer att genomföras med start
under 2019 finns beskrivna i en handlingsplan.
Utvecklingschef Jonas Johansson informerar om aktiviteterna på sammanträdet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07, Plan för
turistsäsong 2019 och framåt
Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingschef Jonas Johansson 2018-12-06,
Turistsäsongen plan 2019 och framåt
Förslag till handlingsplan

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Utvecklingschef Jonas Johansson, Turistchef Lotta Samuelsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 414

Dnr 2018/00411

Hälsoutvecklingsarbete i Mariestads kommun 2019 och framåt

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och ställer sig bakom den
föreslagna inriktningen av hälsoutvecklingsarbetet i Mariestads kommun kommande
år.
Bakgrund

Under 2014 konstaterades det att Mariestads kommun var i behov av att mer aktivt
arbeta med hälsofrågor för att på så sätt skapa förutsättningar för att förbättra
medarbetarnas hälsa, öka frisknärvaron samt minska korttidsfrånvaron. Med detta
som grund beslutades att genomföra ”Hälsolyftet” under perioden juli 2015 till juni
2018. Hälsoarbetet skulle vara systematiskt och innefatta hälsoprofiler på individnivå
med efterföljande aktiviteter för såväl individ som grupp samt hälsoanalyser på
enhetsnivå som stöd för chefer.
Resultatet av projektet är tydligt. Förutom att den upplevda hälsan bland
medarbetarna har förbättrats, liksom kvalitet på sömn, har även den upplevda
stressen minskat. Även tobaks- och alkoholanvändandet gått ner. Den stora vinsten
är dock att sjukfrånvaron har sänks från 7,3 procent till 6,3 procent vilket motsvarar
23 000 friskare timmar eller 11,6 årsarbetare. Detta ska ställas emot kostnaden för
projektet som under projektperioden uppgick till 5 mkr.
De positiva effekter som projektet har medfört, har även fått uppmärksamhet runt
om i landet. Uppsala, Södertälje och Sävsjö kommuner liksom försvarsmakten har
varit i kontakt med kommunen för att få ta del av arbetssättet. Dåvarande
personalchef samt HR-konsult Helena Eriksson har presenterat kommunens
arbetssätt i samband med en arbetsmedicinsk konferens i Linköping i april.
Framgångarna med Hälsolyftet har även uppmärksammats i pressen med artiklar i
Tidningen Vision samt tidningen Arbetarskydd. Av drygt 130 kommuner var
Mariestads kommun en av fyra kommuner som nominerades till Avonovas pris
Guldpilen för det hälsoarbete som gjorts. Mariestads kommun är en attraktiv, socialt
ansvarstagande arbetsgivare.
Ytterligare en positiv effekt av projektet är att kommunens chefer har fått förståelse
för vikten av ett proaktivt hälsoarbete. Det initiala motstånd som fanns hos några
mot att arbeta aktivt med dessa frågor, har bytts mot acceptansen att hälsofrågor är
viktiga framgångsfaktorer och att det finns en ekonomisk vinst att göra genom att
arbeta inte bara förebyggande utan också främjande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 414 (forts).

___________________________________
Hälsolyftet genomfördes som ett projekt, sprunget ur särskilda behov. Satsningen har
varit mycket lyckad. Omfattningen av den data som idag finns om kommunens
medarbetare är betydande. Det finns ett stort kunskapsmaterial om medarbetarna
och deras hälsostatus.
Kommunens fortsatta hälsoarbete måste vara utformat på ett sådant sätt att
kommunen över tid kan bibehålla den positiva utvecklingen av medarbetarnas hälsa.
Detta innebär att hälsoarbetet till sin struktur ska ha ett sådant innehåll att
arbetsgivaren framöver inte ska behöva genomföra hälsoprojekt i den omfattning
som nu skett. Arbetssättet som sådant ska vara tillräckligt i sig och bör omfatta
aktiviteter på såväl individ-, grupp- som chefsnivå.
Hälsolyftet är avslutat. För 2019 finns av förklarliga skäl inte samma möjligheter som
tidigare att arbeta i den omfattning som skett under projektet, framför allt på
individnivå. Detta medför dock en risk att sjukfrånvaron på sikt ökar mot tidigare
nivåer, med ökade kostnader till följd. Möjligheterna att arbeta mot grupp samt chef
är dock goda.
Det finns flera skäl att ha de ekonomiska förutsättningarna för att över tid kunna
arbeta främjande gentemot samtliga tre nivåer; individ, grupp och chef, inte enbart
direkt ekonomiska utan även sådana kopplade till kommunens attraktivitet som
arbetsgivare.
Den modell som kommunen skulle kunna arbeta efter för att behålla den positiva
utvecklingen skulle kunna omfatta följande insatser gentemot de tre nivåer som
nämnts ovan:
Individnivå
-

Hälsoprofiler vartannat år

-

Hållbar återhämtning, stresshantering

-

Hälsoanalyser korttid och långtidsfrånvaro, hälsosamtal

Gruppnivå
-

Hälsoanalyser översikt, arbetsmiljöarbete på gruppnivå

-

Återrapport hälsoprofiler

Organisation

Justerandes signatur

-

Handledning för chefer

-

Föreläsningar

-

Colour Method

-

Övergripande arbete av resultatet av hälsoprofilerna.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 414 (forts).
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Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-09,
Hälsoutvecklingsarbete i Mariestads kommun 2019 och framåt
Tjänsteskrivelse upprättad av HR-chef Per Johansson 2018-11-06, Återkoppling
projekt Hälsolyftet samt Mariestads kommuns proaktiva hälsoarbete från 2019 och
framåt

Expedieras till:
HR-chef Per Johansson
HR-strateg Helena Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 415

Dnr 2018/00436

Folkhälsorådets verksamhetsplan med budget för år 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tar del av folkhälsorådets verksamhetsplan med budget för 2019
och antecknar redovisningen till protokollet.
Bakgrund

Enligt det samverkansavtal som gäller från och med 2018 för det lokala
folkhälsoarbetet ska Östra hälso- och sjukvårdsnämnden respektive Mariestads
kommun vardera avsätta 15 kronor per invånare till det lokala folkhälsoarbetet i
kommunen. Detta motsvarar 363 225 kr för respektive part och folkhälsorådet har
därmed en budget på 726 450 kronor.
Enligt samma samverkansavtal ska en verksamhetsplan med budget inför kommande
år fastställas av folkhälsorådet senast den 31:a oktober. Verksamhetsplanen ska
redovisas för kommunen respektive Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Folkhälsorådet ska driva strategiskt och målinriktat arbete.
Folkhälsorådet antog på sitt sammanträde 2018-10-23 en verksamhetsplan med
budget för 2019. Planen innehåller tre övergripande målsättningar för folkhälsorådet
under 2019:
-

Stärka det sektorsövergripande samarbetet i de frågor som gynnas av detta.

-

Utveckla medborgardialog som arbetssätt och påbörja arbetet med att ta fram
rutiner för detta.

-

Få igång uppföljningar med fokus på utvecklingsarbete där kommunens
uppföljningssystem Stratsys nyttjas och fler verksamheter därmed kan bidra
med sina delar i uppföljningarna.

Budgetens övergripande rubriker och fördelning av medel:
Det tidiga livets villkor

246 450 kr

Psykisk hälsa

120 000 kr

Boende och närmiljö

120 000 kr

Levnadsvanor

120 000 kr

Inflytande och delaktighet 120 000 kr
Summa

Justerandes signatur

726 450 kr

Utdragsbestyrkande
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___________________________________
Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra ställde sig bakom folkhälsorådets
verksamhetsplan med budget för 2019 vid sitt sammanträde 2018-11-22.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07,
Folkhälsorådets verksamhetsplan med budget för år 2019
Tjänsteskrivelse upprättad av folkhälsostrateg Gabriella Idholt 2018-12-07,
Folkhälsorådets verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan med budget 2019, FHR Mariestad
Protokoll Folkhälsorådets sammanträde 2018-10-23 § 28
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den
22 november 2018

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Folkhälsostrateg Gabriella Idholt)
(Östra hälso- och sjukvårdsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 416

Dnr 2018/00105

Medborgarförslag om gratis gym-kort för personer över 75 år

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om gratis gym-kort för personer över
75 år.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att undersöka kommunens
möjligheter att erbjuda personer över 75 år olika alternativ för fysisk aktivitet, till låg
eller ingen kostnad.
Bakgrund

Ett medborgarförslag om gratis gym-kort till personer över 75 år inkom till
fullmäktige i mars 2018. Ärendet överlämnades till folkhälsostrategen för beredning.
I medborgarförslaget lämnades följande fyra motiveringar till varför kommunen
borde erbjuda personer över 75 år gratis gymkort:
-

Förebygger skador

-

Lockar fler äldre till gym

-

Bra social samvaro

-

Kostnaden är hög för en pensionär

Att stimulera till fysisk aktivitet innebär inte bara att förebygga den fysiska hälsan
utan kan också vara ett sätt att erbjuda social gemenskap. Båda dessa aspekter är
viktiga för en god livskvalitet. Andelen äldre i befolkningen ökar, liksom skillnaderna
i hälsa mellan olika grupper. Att förebygga ohälsa är viktigt även ur ekonomiskt
perspektiv då hälsa innebär mindre behov av välfärdstjänster.
Mariestads kommun möjliggör redan till viss del fysisk aktivitet för målgruppen.
Exempelvis har kommunen ett avtal med Korpen Mariestads Motionsförening för att
stödja en föreningsverksamhet som bland annat utifrån ett folkhälsoperspektiv som
ska bidra till en aktiv och stimulerande fritid för alla. Kommunen har också ett utegym, centralt och nära Vänern, att erbjuda. Folkhälsorådet har under 2017 gett visst
stöd för utökande av PRO:s öppna friskvårdsverksamhet.
Den form av träning som ett gym erbjuder kan tänkas passa flera men inte alla, det är
därför viktigt att kunna erbjuda olika former av fysisk aktivitet för att så många som
möjligt ska kunna och vilja ta del.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsorådet tog på sitt sammanträde 2018-04-09 del av medborgarförslaget och
beslutade att föreslå att kommunstyrelsen ska avslår förslaget, men med tillägget att
kommunchefen får i uppdrag att undersöka kommunens möjligheter att erbjuda
personer över 75 år olika alternativ för fysisk aktivitet, till låg eller utan kostnad.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-07, Svar på
medborgarförslag om gratis gym-kort för personer över 75 år
Tjänsteskrivelse upprättad av folkhälsostrateg Gabriella Idholt 2018-12-07,
Medborgarförslag om gratis gym-kort för personer över 75 år
Protokoll Folkhälsorådets sammanträde 2018-04-09 §16
Medborgarförslag om gratis gym-kort för personer över 75 år

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Folkhälsostrateg Gabriella Idholt)
(Medborgarförslagsställaren)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 417

Dnr 2018/00416

Hemtjänstens lokaler inom kvarteret Alen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner det förslag till hyresavtal som löper över
30 år till en kostnad om 1 010 650 kronor per år.
Kostnaden för den aktuella hyresökningen (261 778 kronor per år) ska inarbetas i
socialnämndens budget från och med 2021-05-31.
Bakgrund

Mariestads kommun har tillsammans med hyresvärden Lorentzon diskuterat en
renovering av kommunens befintliga lokaler på Blombackagatan 21 i Mariestad. I
dessa lokaler finns idag en hemtjänstverksamhet.
Renoveringen innebär att samtliga kontorsytor renoveras avseende ytskikt och
belysning så att standarden likställs med de nyrenoverade korridorerna. Ett utbyte av
samtliga pentryn samt en renovering av samtliga WC-utrymmen ingår också i
renoveringen.
Under renoveringen kommer hyresvärden även att bygga ett nytt personalrum på
bottenplan.
Nuvarande hyresavtal löper till 2021-05-31 med en grundkostnad om 713 400 kronor
vid avtalstecknande 2015-06-01. Aktuell hyresnivå är 748 872 kronor.
Kommunen hr erhållit tre stycken olika förslag på hyresavtal uppdelat på olika
löptider, samtliga förslag börjar gälla den 2019-01-01.
Förslaget gällande 30 års löptid har en kostnad om 1 010 650 kronor, således en
höjning med 261 778 kronor per år. Detta hyresavtal får samma slutdatum som
övriga hyresavtal inom Alen 4, det vill säga 2048-12-31. Kommunen kommer att
erhålla en hyresrabatt om 250 000 kronor per år fram till 2021-05-31, under denna
period avser hyresvärden att genomföra renoveringen.
Förslaget gällande 25 års löptid har en kostnad om 1 099 825 kronor, således en
höjning med 350 953 kronor per år. Detta hyresavtal löper till 2043-12-31.
Kommunen kommer att erhålla en hyresrabatt om 340 000 kronor per år fram till
2021-05-31, under denna period avser hyresvärden att genomföra renoveringen.
Förslaget gällande 20 års löptid har en kostnad om 1 159 275 kronor, således en
höjning med 410 403 kronor per år. Detta hyresavtal löper till 2038-12-31.
Kommunen kommer att erhålla en hyresrabatt om 400 000 kronor per år fram till
2021-05-31, under denna period avser hyresvärden att genomföra renoveringen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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___________________________________
Chefen för sektor stöd och omsorg samt fastighetschefen tillstyrker ombyggnationen
av lokalerna och förespråkar det förslag till avtal som har en löptid om 30 år.
Socialnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 18 december 2018 och
ställde sig bakom förslaget till hyresavtal.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Snau § 408/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-06, Nytt
hyresavtal för hemtjänstens lokaler på Alen 4
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ” Nytt hyresavtal
gällande hemtjänstens lokaler på Alen 4”.
Hyreskontrakt 30 år för lokal Blombackagatan 21, Alen 4.
Hyreskontrakt 25 år för lokal Blombackagatan 21, Alen 4.
Hyreskontrakt 20 år för lokal Blombackagatan 21, Alen 4.

Expedieras till:
Fastighetschef Robert Malmgren
Socialnämnden
Socialchef Lotta Hjoberg
Teknisk chef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 418

Dnr 2018/00426

Ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och
omsorg och socialpsykiatrin

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen ändring av taxekonstruktion
gällande avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
inom vård och omsorg och socialpsykiatrin.
Den nya taxekonstruktionen ska gälla från och med 2019-04-01.
Bakgrund

Allt större krav ställs idag på den offentliga sektorn. Det har skapats höga krav på
effektivitet och rationaliseringar inom offentlig verksamhet. Lagändringar och
förändrade förutsättningar ökar kostnaderna i kommunerna. Socialnämndens
verksamheter har genom åren vidtagit omfattande åtgärder för att minska kostnader
och möjligheterna till ytterligare omfattande neddragningar är små.
Inför budgetåret 2018 fick socialnämnden en utökad budgetram med 7 000 tkr varav
1 800 tkr motsvarade det ökade PO-pålägget. Socialnämndens detaljbudget för 2018
visade på ett underskott med 4 890 tkr. Socialnämnden behövde därför vidta åtgärder
motsvarande 4 890 tkr.
Socialnämnden beslutade 2017-12-19 om en åtgärdsplan som innehöll 19 olika
åtgärder vilka motsvarade en besparing på 4 890 tkr. Denna besparing redovisas i
budget och prognosen som budgetjustering. De åtgärder som socialnämnden
beslutade i december 2017 är inte tillräckliga för att nå en budget i balans. Det krävs
mer omfattande åtgärder. Ett av förslagen på åtgärder för att nå en budget i balans är
att höja avgifterna för serviceinsatser.
Socialnämnden har därför i beslut 2018-11-20 föreslagit att fullmäktige ska anta en ny
taxa gällande avgifter insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen
inom vård och omsorg och socialpsykiatrin. Den nya taxan ska gälla från 2019-04-01.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-06, Ändring
av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen inom vård och omsorg och socialpsykiatrin
Protokollsutdrag Sn § 151/18
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse upprättad av utredare Elizabeth Lindholm Hahne, 2018-10-18,
ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg och socialpsykiatrin from
2019-04-01.
Förslag till ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser enligt
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg och
socialpsykiatrin from 2019-04-01.
Insatser i ordinärt boende – en verksamhet i utveckling, 2018-10-18.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Socialnämnden)
(Socialchef Lotta Hjoberg)
(Utredare Elizabeth Lindholm Hahne)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 419

Dnr 2018/00423

Medborgarlöfte 2019 (Samverkan mellan kommun och polis)

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar upprättat förslag till medborgarlöfte i
Mariestads kommun 2019
Bakgrund

För att stärka samverkan mellan polisen och kommunen i det brottsföre-byggande
och trygghetsskapande arbetet har polisen och Mariestads kommun sedan tidigare
upprättat en samverkansöverenskommelse. En viktig del av denna
samverkansöverenskommelse är medborgarlöftet. Medborgarlöftet bygger på att
polisen och kommunen särskilt fokuserar på ett gemensamt problemområde.
Syftet med medborgarlöftet är att polisen och kommunen ska samarbeta för att öka
tryggheten och minska brottsligheten i Mariestads kommun.
Mariestads kommun och polismyndigheten har ett par år särskilt fokuserat på
ungdomar i riskzon och platser där ungdomar möts. Med ungdomar i riskzon avses
ungdomar som riskerar att till exempel dras in i kriminella nätverk eller ett
narkotikamissbruk. Det kan handla om ungdomar som umgås med kriminella
människor eller vistas i miljöer där narkotika förekommer.
Medborgarlöftet har uppfattats som framgångsrikt och lyckat, men trots detta så
kvarstår till en del av problembilden. För att få en långsiktighet i arbetet föreslås
samma fokusområde även för 2019, det vill säga att särskilt fokusera på ungdomar i
riskzon och platser där ungdomar möts.
Under 2019 kommer polisen och kommunen att, var för sig och i samverkan, bland
annat genomföra följande aktiviteter för att försöka hitta ungdomar som är i
riskzonen:
-

Genomföra riktade insatser och prioritera lagföring

-

Vid minst ett tillfälle under året informera föräldrar och personal som möter
unga om tidiga tecken på att unga människor riskerar att hamna i missbruk

-

Förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser

-

Inleda ett samarbete med kommunens föreningar runt ANDT-arbetet.

Uppföljning av arbetet med medborgarlöftet kommer att genomföras två gånger
under året.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-06,
Medborgarlöfte 2019
Förslag till medborgarlöfte 2019

Expedieras till:
Polisen, Gunnar Åreng

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 420

Dnr 2018/00444

Avtal mellan Mariestads kommun och Vara folkhögskola år
2019-2022

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar förlänga avtal med Vara folkhögskola från den 1 januari
2019 och fyra år framåt (2022-12-31) avseende folkhögskola i Mariestad.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 24 oktober 2013, § 500, kommunchefen i
uppdrag att se till att Mariestads kommun, eventuellt i samverkan med annan aktör,
snarast skulle ansöka om att få etablera en folkhögskola. Verksamheten skulle vara
igång höstterminen 2014.
För att genomföra folkhögskolekurser måste man vara en folkhögskola eller
samverka med en folkhögskola. Under 2014 och 2015 bedrev Vara folkhögskola
uppdragsutbildning i Mariestad, vilket innebar att Mariestad köpte utbildningen och
stod för kostnaderna. Mariestad hade i sin tur tecknat avtal med Töreboda och
Gullspångs kommuner som köpte del av platserna.
Från januari 2016 tecknades avtal med Vara folkhögskola vilket innefattade att
folkhögskolan förbinder sig att driva Allmän kurs på heltid samt att ansvara för
personal och elever i verksamheten. Mariestads kommuns åtagande har varit att stå
för lokaler, lokalvård, möblering av klassrum och IT-uppkoppling. Förslaget är att
förlänga detta tidigare avtal med fyra år enligt samma villkor som tidigare.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-12,
Folkhögskola i Mariestad (Vara folkhögskola, utbildningsplatser)
Avtal folkbildningsverksamhet i Mariestad 2016-2018

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Utbildningschef Maria Appelgren)
(Utbildningsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 43

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Sida 44

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 421

Dnr 2018/00331

Kommunstyrelsens mål nr 6 2019 - Minskad psykisk ohälsa hos
unga och ensamhet hos äldre

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott drar upp riktlinjer för det kommande arbetet med
mål nummer sex, som bland annat innefattar att verksamheterna gemensamt ska hitta
en modell för arbetet (där inspiration hämtas från bland annat Götene kommun), att
arbetet ska ske i projektform med målet att modellen ska implementeras under våren
2019 men pågå under hela mandatperioden.
Återrapport med förslag på hur arbetet ska ske lämnas till arbetsutskottet under
januari månad 2019.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-11-12 om mål för styrelsen
för år 2019.
I sammanställningen av den så kallade CAN-enkäten påvisas att Mariestads kommun
har en negativ trend när det gäller ungas självbild och självkänsla, framför allt hos
tjejer. Andra undersökningar visar att situationen är liknande för äldre. Hos äldre är
också den ökade ensamheten en social problematik. Med utgångspunkt i detta har
kommunstyrelsen satt upp ett särskilt mål (mål nummer sex) som handlar om
minskad psykisk ohälsa hos yngre och äldre samt minskad ensamhet hos äldre. Ett
etappmål är att kommunstyrelsen under 2019, tillsammans med socialnämnden och
utbildningsnämnden, ska starta ett utvecklingsprojekt. Detta arbete ska sedan utgöra
underlag inför ställningstagande om fortsättning inför budget år 2020.
Vid dagens sammanträde deltar representanter från sektor stöd och omsorg, sektor
utbildning samt sektor ledning för att tillsammans med arbetsutskottet dra upp
riktlinjer för arbetet med mål nummer sex.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Utbildningschef Maria Appelgren
Socialchef Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Sida 45

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 422

Dnr 2018/00405

Upprättande av avtal med Vänerenergi AB avseende
Energisystem för vätgas med mera - Nya Energisystem

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner förslag till ”Avtal om samverkan mellan Mariestads
kommun och VänerEnergi AB gällande satsningen ElectriVillage”.
Bakgrund

Mariestads kommun driver satsningen ElectriVillage (Test- och Demonstrationsplats
Mariestad) som plattform att skapa industriell förnyelse, test- och demonstration av
nya lösningar för energisystem inklusive energilagring samt test av
mobilitetslösningar. VänerEnergi AB är idag Mariestads kommuns viktigaste
samarbetspart för skapande av energiinnovativa system och anläggningar som en del
av test- och demonstrationsplats Mariestad. Mariestads kommun har i en
ägarinstruktion uttalat att man önskar att VänerEnergi AB utökar sitt arbete för
industriell förnyelse och energiinnovativa system i Mariestad.
Genom detta avtal förtydligas samarbete och ansvar.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-11-14, Avtal om
samverkan mellan Mariestads kommun och VänerEnergi AB gällande satsningen
ElectriVillage
Förslag till avtal om samverkan mellan Mariestads kommun och VänerEnergi AB
gällande satsningen ElectriVillage

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kommunchef Kristofer Svensson)
(VänerEnergi AB, Rolf Åkesson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Sida 46

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 423

Dnr 2018/00450

Överklagan av tillståndsbeslut för Mariestads avloppsreningsverk

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att överklaga tillståndsbeslutet för
Mariestads avloppsreningsverk samt att begära anstånd för att inkomma med en
precisering av klagan och utveckling av grunderna till denna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadschefen och tekniska chefen i
uppdrag att utveckla kommunens talan i ärendet.
Bakgrund

Den 1 februari 2017 lämnade Mariestads kommun in ansökan om tillstånd enligt
9 kapitlet miljöbalken för Mariestads avloppsreningsverk med tillhörande
ledningsnät.
Den 15 november 2018 kom tillståndsbeslutet från Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
VA-avdelningen bedömer att det finns delar i Miljöprövningsdelegationens beslut
som bör överklagas. Den främsta orsaken är att det lämnade tillståndet är
tidsbegränsat och upphör att gälla 31 december 2038. Det innebär att Mariestads
reningsverk kommer att stå utan tillstånd om inte ett nytt tillstånd har sökts och
erhållits före denna tidpunkt. Ur ett ekonomiskt perspektiv behöver det också
kunna säkerställas att verksamheten får finnas kvar på platsen för att planerade
investeringar i anläggningen ska kunna genomföras.
Tillståndsbeslutet omfattar också exakta koordinater för en ny utsläppspunkt för
utsläpp av renat avloppsvatten från reningsverket. En eventuell ny utsläppspunkt är
dock något som VA-avdelningen bedömer behöver utredas ytterligare.
I övrigt omfattar tillståndet villkor som i vissa delar bedöms vara oprecisa, ej
möjliga att efterleva, orimliga eller medföra dubbelreglering tillsammans med annan
lagstiftning.
Enligt föreslagen överklagan ansöker kommunen om anstånd att inkomma med en
precisering av klagan och utveckling av grunderna till denna.
Överklagan av tillståndsbeslutet prövas av Mark- och miljödomstolen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 423 (forts).
___________________________________
Underlag för beslut

Beslut från miljöprövningsdelegationen 2018-11-15, Tillstånd till
avloppsreningsanläggning i Mariestads kommun.
Förslag till överklagan av tillståndsbeslutet
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-12-18,
Överklagan av tillståndsbeslut för Mariestads avloppsreningsverk

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Teknisk chef Michael Nordin
Kommunchef Kristofer Svensson
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 47

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 424

Dnr 5580

Information på sammanträdet

Det lämnas ingen information vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 425

Dnr 18215

Uppdrag till kommunchefen

Det lämnas inga uppdrag till kommunchefen vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 426

Dnr 18216

Rapporter

Det lämnas inga rapporter vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 50

