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Beslutande organ

Sida 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stadshuset, sammanträdesrum Torsö,
onsdagen den 23 december 2015 kl. 8:00-11:15
Beslutande

Johan Abrahamsson (M) Ordförande
Rune Skogsberg
(C) 1:e vice ordförande
Marianne Kjellquist (S) 2:e vice ordförande
Henrik Karlsson
(-) Ledamot
Janne Jansson
(S) Ersättare

Övriga deltagare

Lars Arvidsson
Tina Karling Hellsvik
Kristofer Svensson
Stefan Wallenå
Tomas Ekström
Ola Blomberg

Kommunchef
Stadsplanechef §§ 523-527
Chef sektor samhällsbyggnad §§ 523-527
Chef sektor ledning, del av § 531
Fritidschef § 521
Sekreterare

Justerare

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

519-533

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2015-12-23

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-12-23

Anslagsdatum

2015-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-01-15
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Sida 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 519

Dnr 2015/00370

Handlingar att anmäla
1. Tolkförmedling Väst. Delårsrapport för perioden januari-augusti 2015.
2. Tekniska nämndens arbetsutskott § 339 Kommunernas hantering av gällande servitut.
Arbetsutskottet konstaterar att frågan om bevakning av dessa avtalsservitut är
respektive kommuns (kommunstyrelsen) ansvar. Beslutet skickas som information till
de tre kommunerna.
3. Hela Sverige ska leva. Informationsbladet ”Hela Sverige ska leva” nr 4, Julextra.
4. Samordningsförbunden i Skaraborg. Minnesanteckningar från Ägarsamråd 2015-1117.
5. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Minnesanteckningar från Marieholmsmöte 201511-20.
6. Länsstyrelserna. Dokument, Ägardirektiv till allmän nytta, kommunernas styrning av
bostadsaktiebolagen.
7. Musikerförbundet i Väst avd. 20. Skrivelse till kommunstyrelsen i Mariestads kommun
avseende behovet av att renovera loger och uppehållsrum på Rotundan, Karlsholme.
(KS 2014/352)
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 520

Dnr 2015/00371

Inbjudningar
1. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till konferens om samverkan mellan
kommun och polis – nu även med medborgarlöften den 27 januari 2016 i Stockholm.
2. Länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting, Naturvårdsverket. Inbjudan till
konferensen ”Mål i sikte – Så styr vi med sikte på miljömålen!” den 27 januari 2016 i
Göteborg alternativt den 9 mars 2016 i Stockholm.
3. Tidans vattenförbund. Inbjudan till kommunträff kring vattenförvaltningen för Tidan
den 15 mars 2016 i Skövde.
4. Riksidrottsförbundet. Inbjudan att ansöka om arrangörskapet för SM-veckan, sommar
2018 och 2019.
Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 521

Dnr 2015/00446

Telefoniavtal för Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att teckna nytt telefoniavtal med VänerEnergi AB Telekom
enligt upprättat förslag.
Bakgrund

Fritidschefen har på uppdrag av kommunchefen förhandlat fram ett förslag till nytt
telefoniavtal för Mariestads kommun med VänerEnergi AB Telekom.
Det nya avtalsförslaget innehåller en ny prissättningsmodell där trafikkostnaderna redovisas
med full transparens till skillnad från nuvarande avtal där de administrativa kostnaderna är
inbakade i samtalskostnaderna.
I avtalsförslaget ingår även, så som det beskrivs i bilaga 4 till avtalsförslaget, kostnaden för
den nya tjänsten kalenderkoppling och beställningsadministration som i nuvarande avtal
sköts av Mariestads kommun.
Vid en jämförelse mellan befintligt avtal och nytt avtalsförslag, med samma beräknade
trafikmängd och antal anknytningar, är Mariestad kommuns kostnader per år för
telefonitjänsterna, med det nya avtalsförslaget, 345 tkr. lägre än tidigare.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2015-11-30, Telefoniavtal för Mariestads
kommun.
Förslag till nytt telefoniavtal för Mariestads kommun, inklusive bilagor.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-01, Telefoniavtal för
Mariestads kommun.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(VänerEnergi AB Telecom)
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Samtliga sektorchefer)
(Kommunikationschef Annika Björklund)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 522

Dnr 2014/00372

Medlemskap i Vänersamarbetet ekonomisk förening

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska vara medlem i
Vänersamarbetet ekonomisk förening.
Medlemsavgiften för år 2015 om 18 tkr finansieras inom ansvar 1051 ”Näringsliv och
turism”.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utvecklingschef Ramona Nilsson ska utse en
kontaktperson för Vänersamarbetet ekonomisk förening.
Bakgrund

Under åren 2012-2014 har samarbetet mellan kommunerna och regionerna runt Vänern
organiserats i Vänersamarbetet, med regionerna som huvudman och under ledning av en
processledare. Vänersamarbetet var tänkt som en plattform för gemensamma insatser och
aktiviteter.
Sommaren år 2014 utvärderades arbetet och i oktober skickades ett missiv med tankar och
förslag. Förslaget innebär ett nytt arbetssätt som innebar att medlemskommunerna övertar
huvudmannaskapet från regionerna. En arbetsgrupp utsågs med uppdraget att upprätta ett
underlag för ett nytt arbetssätt och en ny organisation. Mariestads kommun ställde sig då
positiv till initiativet och utsåg Rune Skogsberg (C) till Mariestads representant i
interrimsstyrelsen.
Vänersamarbetet Ekonomisk förening bildades år 2015 för att samla kommunerna runt
Vänern. Föreningen ska styras av en styrelse bestående av sju förtroendevalda, där
Mariestads kommun representeras av Rune Skogsberg (C). Arbetsgruppen efterfrågar nu
ett politiskt förankrat beslut från respektive kommun om att ingå som medlemskommun i
den nya organisationen.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket även är
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson 2015-12-07, Medlemskap i
Vänersamarbetet ekonomisk förening.
Finansieringsförslag Vänersamverkan Ek Förening.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 522

Stadgar för Vänersamarbetet ekonomisk förening.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Utvecklingschef Ramona Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 523

Dnr 2014/00251

Beslut om granskning: Detaljplan för Del av Fågelö 4:13, Laxhall

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Del av Fågelö
4:13, Laxhall granskas enligt normalt planförfarande.
2. Arbetsutskottet beslutar att bjuda in landshövdingen och länsöverdirektören för att
diskutera kommunens detaljplaner inom LIS-områden
3. Arbetsutskottet ger stadsplanechefen att kontakta Skara stift för att diskutera
förutsättningarna för en väg/cykelväg mellan Skräddaretorp och Laxhall, alternativt
bygdegården.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-09-15 stadsplaneavdelningen i uppdrag att
upprätta ett förslag till detaljplan för del av Fågelö 4:13 enligt inkommen ansökan om
planbesked från Skara Stift som äger marken. Planen har varit på samråd under maj-juni år
2015 och har därefter justerats utifrån inkomna synpunkter, vilka redovisas i
samrådsredogörelsen.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya tomter för bostads-/fritidshusändamål inom del
av fastigheten Fågelö 4:13. Detaljplanen föreslår att 15 nya tomter för bostadsändamål
tillskapas inom det fyra hektar stora planområdet. Dessa är uppdelade i mindre grupper
avskilda av ett sammanhängande grönstråk av naturkaraktär. Tomterna är placerade så att
samtliga ska ha sjökontakt och i huvudsak vara vända mot sydväst.
Området som helhet är upptaget i kommunens LIS-plan. Följande förespråkas i denna:
Laxhall behöver dels utökad parkeringskapacitet för besökare till Brommö och
restaurangen bland annat för trollingekipage, dels kompletterande verksamheter till
restaurangen. Det kan handla om ett mindre hotell, övernattningsstugor, fritidsstugor,
utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad hamnkapacitet och fiskförädling.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Maria
Nilsson 2015-12-08, Beslut om granskning: Detaljplan för Del av Fågelö 4:13, Laxhall.
Detaljplan för Del av Fågelö 4:13, Laxhall, Granskningshandling upprättad i december
2015.
Detaljplan för Del av Fågelö 4:13, Laxhall, Samrådsredogörelse upprättad i december 2015.
Detaljplan för Del av Fågelö 4:13, Laxhall, Plankarta med planbestämmelser.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 523

Detaljplan för Del av Fågelö 4:13, Laxhall, Miljökonsekvensbeskrivning.
Expedierats till:
Maria Nilsson Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Stadsplanechef
Planarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 524

Dnr 2012/00146

Återtagande av uppdrag om aktualisering av ÖP

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-11 att den kommunövergripande översiktsplanen
från år 2003 skulle aktualiseras. Året efter beslutade kommunstyrelsen att som ett första
steg upprätta en fördjupad översiktsplan (FÖP) för centralorten då detta ansågs mer
relevant. FÖP Mariestad antogs år 2013. Arbetet med aktualiseringen av ÖP03 återupptogs
år 2015. Efter möte med Länsstyrelsen i november år 2015 framkom det att
översiktsplanen, enligt länsstyrelsen, inte går att aktualisera då många stora förändringar
inträffat sedan år 2003. Det största är klimatförändringarna och kommunens behov av
anpassning till ett framtida klimat.
Materialet som redan tagits fram i arbetet med aktualiseringen av ÖP sammanställs till en
Förtydligande redovisning av ÖP03 som används internt för att underlätta det vardagliga
arbetet i kommunen med koppling till ÖP. Den förtydligande redovisningen blir även en
plattform för arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan som förslagsvis tas
fram under nästa mandatperiod.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt chefen för sektor
samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-12-09, Förslag till beslut: återtagande av
uppdrag om aktualisering av ÖP.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-14, Återtagande av uppdrag
om aktualisering av ÖP.
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Hanna Asp
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 525

Dnr 2015/00053

Omformulering av kommunstyrelsens mål 2 år 2016 Revidering av översiktsplan

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-12 att kommunstyrelsens mål 2 för år 2016 skulle
vara att revidera den kommunövergripande översiktsplanen. Det tidigare beslutet att
aktualisera översiktsplanen från år 2003 kvarstod. Efter möte med länsstyrelsen i november
år 2015 framkom att översiktsplanen, enligt länsstyrelsen, inte går att aktualisera då många
stora förändringar inträffat sedan år 2003. Länsstyrelsen anser att de största förändringarna
är klimatet och kommunens anpassning till ett framtida klimat.
Syftet med klimatanpassningsplanen är att öka kommunens beredskap och utarbeta
strategier inför kommande klimatförändringar.
Etappmål 1: En delrapport presenteras för KS i december 2016.
Etappmål 2: Planen antas av KS senast i juni 2017.
En antagen klimatanpassningsplan kommer senare att ingå som en del i, och underlag inför
en ny översiktsplan. Denna upprättas förslagsvis under nästa mandatperiod.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt chefen för sektor
samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-12-09, Förslag till beslut: omformulering av
kommunstyrelsens mål 2, 2016 – revidering av översiktsplan.
Förslag till omformulerat nämndmål 2 för kommunstyrelsen år 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-14, Omformulering av
kommunstyrelsens mål 2 år 2016 – Revidering av översiktsplan.
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Kvalitetschef Maria Torp, Planarkitekt Hanna Asp)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 526

Dnr 2014/00473

Antagande av cykelnätsplan för Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelnätsplan för Mariestads kommun.
Nya gång- och cykelbanor beaktas i kommande budgetprocesser.
Bakgrund

Ett av målen för kommunstyrelsens verksamheter år 2015 är att upprätta en cykelnätsplan
för Mariestads tätort och landsbygd.
Arbetet med cykelnätsplanen har utförts av stadsplaneavdelningen i samråd med övriga
berörda verksamheter inom sektor samhällsbyggnad. Underlag till arbetet med att prioritera
det befintliga nätet har upprättats av en konsult på uppdrag av projektavdelningen.
Planen redovisar det befintliga cykelnätet samt förslag till upprustning och utveckling.
Förslagen är prioriterade och uppdelade på Mariestads centralort samt landsbygden. I
planen lämnas även en del information om cykling överlag, vilka regler som gäller samt
varför det är viktigt.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Hanna Asp
2015-12-07, Förslag till beslut: antagande av cykelnätsplan, Mariestads kommun 2015-2030.
Förslag till beslut: Antagande av cykelnätsplan för Mariestads kommun 2015-2030.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-14, Antagande av
cykelnätsplan för Mariestads kommun 2015-2030.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
((Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Planarkitekt Hanna Asp)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-12-23

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 527

Dnr 2015/00456

Klimatanpassningsplan för Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-11 att den kommunövergripande översiktsplanen
(ÖP03) från år 2003 skulle aktualiseras. Året efter beslutade kommunstyrelsen att i första
hand upprätta en fördjupad översiktsplan (FÖP) för centralorten då detta ansågs mer
relevant. FÖP Mariestad antogs år 2013. Arbetet med aktualiseringen av ÖP03 återupptogs
år 2015. Efter möte med länsstyrelsen i november år 2015 framkom att översiktsplanen,
enligt länsstyrelsen, inte går att aktualisera då många stora förändringar inträffat sedan år
2003. Det största är den ökande kunskapen om klimatförändringarna och kommunens
anpassning till ett framtida klimat.
Kommunen behöver vara förberedd på framtida förändringar innan de sker. I dagsläget
finns en allmän kunskap om vilka klimatförändringarna kommer bli men begränsad
kunskap om deras påverkan på kommunens verksamhet och geografiska område. Det
finns dock exempel på verksamhet där kunskapen om och därmed hänsynen till
klimatförändringarna är större, såsom dagvattenhantering. Liknande medvetenhet bör
åstadkommas även för andra områden och integreras i alla beslutsprocesser där
klimatpåverkan finns.
En klimatanpassningsplan beskriver vilken sårbarhet kommunen har i relation till
klimatförändringarna, hur de kan hanteras genom lämpliga anpassningsåtgärder samt hur
anpassningsarbetet kan föras in i kommunens befintliga processer inom relevanta områden.
Arbetet beräknas vara klart sommaren 2017.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt chefen för sektor
samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-12-09, Förslag till beslut: Uppdrag att ta
upprätta en klimatanpassningsplan.
Behovsbeskrivning klimatanpassningsplan.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-14, Uppdrag att ta upprätta
en klimatanpassningsplan.
Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Kvalitetschef Maria Torp
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 528

Dnr 2012/00395

Rivning av Vänershofshallen i Mariestad

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Riksantikvarieämbetet har överklagat länsstyrelsens beslut att inte byggnadsminnesförklara
Vänershofshallen. Riksantikvarieämbetet har i en skrivelse till förvaltningsrätten återkallat
överklagandet. Förvaltningsrätten avskriver därmed målet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-12-09 kommunchefen i uppdrag att, vid nästa
sammanträde, informera om den fortsatta processen för att riva Vänershofshallen.
Kommunchefen återrapporterar uppdraget på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 529

Dnr 2015/00034

Justering av Mariestads kommuns målstyrningsmodell

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till justering av Mariestads
kommuns målstyrningsmodell.
Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kvalitetschefen i uppdrag att förändra
dokumentet enligt följande inför kommunstyrelsens behandling av ärendet:
-

Samtliga nämnder ska upprätta fem mål. Kommunstyrelsen ska upprätta åtta mål
varav tre avser kulturavdelningen och fritidsavdelningen.

-

Målstyrningsmodellen ska inte innefatta några verksamhetsmål. De nämnder som
enligt lagstiftning m.m. ska besluta om verksamhetsmål ska göra detta i särskild
ordning.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kvalitetschefen i uppdrag att revidera befintlig
handbok för målstyrningsarbetet i enlighet med beslutade justeringar.
Bakgrund

Befintlig målstyrningsmodell beslutades år 2009. När modellen fastslogs togs även beslut
om att utvärdera modellen efter fyra år. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-01-21
kommunchefen i uppdrag att utvärdera målstyrningsmodellen och vid behov revidera den.
Uppdraget delegerades till kvalitetschef Maria Torp i samverkan med kvalitetsutvecklare
sektor utbildning, Ulrika Törnberg, verksamhetsutvecklare sektor stöd och omsorg, Katrin
Jedselius, kvalitetsutvecklare sektor samhällsbyggnad, Thomas Lindkvist samt controller
sektor ledning Håcan Lundqvist. Utvärderingen resulterade i förslag till utvecklad
målstyrningsmodell. Se rapporten; ”Utvärdering målstyrningsmodellen 201-10-12”.
Kommunstyrelsen gav 2015-11-16 kvalitetschefen i uppdrag att justera befintlig
målstyrningsmodell utifrån de synpunkter som framkommit i utvärderingen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2015-12-09, Justerad målstyrningsmodell.
Förslag till justering av Mariestads kommuns målstyrningsmodell.
Utvärdering målstyrningsmodellen 2015-10-12.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-16, Justering av Mariestads
kommuns målstyrningsmodell.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 529
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(Samtliga nämnder)
(Samtliga sektorchefer)
(Kvalitetschef Maria Torp)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 530

Dnr 2015/00179

Demonstrationsplats Mariestad - Inköp av elfordon

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att beställa tre helelektriska fordon av
Coman Manufacturing AB för den s.k. prototypfasen. Den totala kostnaden uppgår till
7 600 tkr plus moms.
Nettokostnaden beräknas uppgå till 3 000 tkr plus moms efter beviljat bidrag från
Energimyndigheten eller motsvarande samt att nettoinvesteringen om 3 000 tkr
belastar investeringsbudget år 2016, konto kommunstyrelsen till förfogande. Coman
Manufacturing AB ska teckna en bankförbindelse motsvarande 1 000 tkr.
2. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att slutförhandla avtalet inför
undertecknande.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-14 att anslå 300 tkr till Lunds tekniska högskola för
att under tre månader modellera ett eldrivet bussnät i Mariestad. Utredningen ska även
innefatta att beräkna optimal placering av laddstationer samt att uppskatta kostnad för
laddstationer, installation av dessa samt merkostnad för helt/delvis batteridrivna bussar.
Kostnaden om 300 tkr belastar kommunstyrelsens medel till förfogande år 2016.
Kommunstyrelsen beslutade även att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att
beställa tre elfordon. Kostnaden för fordonen finansieras genom anslaget
kommunstyrelsens medel till förfogande i investeringsbudget 2015.
Projektet ”Demonstrationsplats Mariestad” innebär att etablera en testmiljö för hållbara
lösningar (s.k. Smart mobility) innehållande eldriven busstrafik, eldrivna transportfordon
samt lager- och logistikfunktioner i anslutning till denna. Avsikten med
”Demonstrationsplats Mariestad” är att effektivisera och minska omfattningen av
kommunala transporter med minst 50 procent, vilket leder till kraftigt sänkta kostnader och
en ansenlig utsläppsreducering. En genomtänkt logistiklösning vilken bl.a. involverar ett
centrallager för mat till äldreboenden, kontorsmaterial, städmaterial, tvätt m.m. kommer att
ytterligare bidra till denna effektivisering. Tanken är att de transportfordon som används
aldrig ska gå tomma utan kunna användas för flera av ovanstående ändamål.
När dagens fossildrivna fullstora bussar byts ut mot mindre, eldrivna och handikappvänliga låggolvsbussar med hög turtäthet, möjliggörs för hemtjänstpersonal och personer i
behov av färdtjänst att åka buss i stället för bil. Att även erbjuda gratis bussresor inne i
staden skulle ytterligare öka incitamenten för personer som vanligen anlitar färdtjänst att
välja detta alternativ, samtidigt som kostnaden för färdtjänst minskar.
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Mot bakgrund av de beslut som redan fattats i Mariestads kommun om att inrätta en
demonstrationsplats har ett förslag till beställning utarbetats på prototypfordon. De nu
aktuella fordonen utgör den första grunden för etableringen av vad som kallas
Electrivillage. Det yttersta syftet är att säkerställa ny kunskap om hur hållbara transporter
kan fogas in i Mariestad.
Mariestad behöver för dessa syften beställa tre helelektriska fordon enligt bilaga A, B och C
av Coman Manufacturing AB (Coman) för den s.k. prototypfasen. Köpet ska genomföras
som en direktupphandling enligt LoU, 4 kap, § 7, 1:a stycket. Kostnaden för de första tre
fordonen är 7 600 tkr plus moms och målsättningen är att dessa ska levereras till den 30
juni 2016.
Villkor för beställningen är att bidrag beviljas från Energimyndigheten eller motsvarande
samt att nettoinvesteringen 3 000 tkr belastar investeringsbudget 2016, konto
kommunstyrelsen till förfogande.
Coman tecknar en återbetalningsgaranti för belopp som betalts in av Mariestads kommun
vid den händelse att leverans ej fullföljs. Coman tecknar en bankförbindelse motsvarande
1 000 tkr.
Etapp 2: Mariestads kommun har möjlighet/option att inom två år, från sista leveransdag
av fordon enligt etapp 1, beställa maximalt nio helelektriska fordon enligt senare
specifikation. Kostnaden budgeteras till 3 000 tkr per fordon, totalt 27 000 tkr. En ev.
beställning förutsätter följande villkor:
-

Att etapp 1 bedöms som positivt och väl fungerande enligt skriftligt måldokument
som påtecknats av parterna.
Att köpet kan genomföras som en funktions- eller innovationsupphandling..
Att bidrag beviljas från Energimyndigheten eller motsvarande med 50 procent av
beställningssumman.
Att överenskommelse kan träffas med aktuell entreprenör som utför transporterna.

Att kommunfullmäktige beslutar att upphandla nio helelektriska fordon samt att budgetera
18 000 tkr som investeringsmedel för inköp av elfordon i budget 2017-18. Alternativt kan
Kommunfullmäktige besluta att finansieringen sker genom leasing. Annan fordonsägare är
ett alternativ.
Att Coman tecknar återbetalningsgaranti samt bankförbindelse enligt särskild
överenskommelse.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-18, Demonstrationsplats
Mariestad – inköp av elfordon.
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Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomichef Lars Bergqvist
Upphandlare Camilla Sundler
Projektledare Ulrika Lindahl
Kommunchef Lars Arvidsson
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Dnr 3384

Information på sammanträdet
Medborgarkontoret
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå informerar om genomförda och pågående
verksamhetsförändringar på medborgarkontoret.
Upphandlings-/inköpsorganinsation
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå informerar om genomförda och pågående
verksamhetsförändringar för att upprätta en ny upphandlings/inköpsorganisation.
Tankstation för vätgas
Kommunchefen informerar om förutsättningarna för att etablera en vätgasstation i
Mariestads kommun.
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Uppdrag till kommunchefen

Del av tjänst till parker och planteringar

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att avsätta 125 tkr från
kommunstyrelsens medel till förfogande år 2016 för del av tjänst att sköta parker och
planteringar i centralorten.
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Rapporter
APT inom hemtjänsten
Johan Abrahamsson (M) rapporterade från APT inom en hemtjänstgrupp.
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