Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-24

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00–18.15

Beslutande

Se nästa sida

Sida 0

Övriga deltagande

Utses att justera

Henrik Karlsson (-) samt Marianne Kjellquist (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.

Sekreterare

...................................................................

Paragrafer

109-112

Ola Blomberg
Ordförande

.........................................................................................................................................

Jan Wahn
Justerande

.........................................................................................................................................

Henrik Karlsson

Justerandes signatur

Marianne Kjellquist

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige
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Gerd Larsson
Dan Carlsson
Anita Ahl
Anette Karlsson
Sten Bergheden
Erik Ekblom
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Siw Samuelsson
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Utdragsbestyrkande

Sida 1

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-24

Sida 2

Kommunfullmäktige
Kf § 109

Parentation
__________________________________________________________________________________________________________________________

Med anledning av ledamoten i kommunfullmäktige Stellan Kronbergs bortgång inleds
sammanträdet med ett minnestal av fullmäktiges ordförande Jan Wahn.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-24

Sida 3

Kommunfullmäktige
Kf § 110

KS 2013/437

Beslut om antagande: Detaljplan för Hertigen 1 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till Detaljplan för Hertigen 1 m.fl.,
Mariestad centralort, Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 att ersätta dagens F-6 skolor inom skolområde
Väster (Lockerudsskolan, Kronoparksskolan, Flitiga Lisans skola och Leksbergs skola) med
två nya 2-parallelliga F-6 skolor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-05-21 planavdelningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för nybyggnad av 2-parallellig F-6 skola inom kv. Hertigen.
Planprogram för F-6 skola Väster inom stadsdelen Gärdet, Mariestad centralort, antagen av
kommunstyrelsen 2015-03-16 ligger till grund för rubricerad detaljplan. Förslag till detaljplan för Hertigen 1 m.fl. har varit föremål för samråd under perioden 2015-04-10 – 201505-15, samrådsmöte hölls 2015-04-22. Granskning har skett under perioden 2015-06-19 –
2015-07-31. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse resp. ett granskningsutlåtande.
Planområdet ligger inom stadsdelen Gärdet, ca 1 km söder om Mariestad centrum och omfattar ca 6 ha bebyggd mark, gator, park- och naturområden. Detaljplan för Hertigen 1 m.fl.
syftar till att möjliggöra uppförande av ny F-6 skola inom kv. Hertigen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-06 att genomföra ett extra sammanträde 2015-08-17 klockan 11.00, sammanträdesrum Vänersalen, för att behandla ärendet;
Detaljplan för Hertigen 1 m.fl.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekterna Adam
Johansson och Hanna Asp 2015-08-06, Beslut om antagande: Detaljplan för Hertigen 1
m.fl. Mariestads centralort, Mariestads kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-24

Sida 4

Kommunfullmäktige
Kf § 110 (forts.)
______________________________________________________

Detaljplan för Hertigen 1 m.fl. Mariestads centralort, Mariestads kommun, Antagandehandling upprättad i augusti 2015.
Detaljplan för Hertigen 1 m.fl. Mariestads centralort, Mariestads kommun, Granskningsutlåtande upprättat i augusti 2015.
Detaljplan för Hertigen 1 m.fl. Mariestads centralort, Mariestads kommun, Plankarta med
planbestämmelser. (Detta dokument kommer att läggas upp under vecka 33.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson
Planarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur
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Sida 5

Kommunfullmäktige
Kf § 111

KS 2014/448

Beslut om antagande:
Detaljplan för kv. Målaren, Grangärdet, Mariestad centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till ändring av detaljplanen för kv. Målaren, Grangärdet,
Mariestad centralort.
Bakgrund

Thord och Christina Falkerstedt inkom 2014-12-01 med ansökan om planbesked avseende
fastigheten Målaren 6. Fastighetsägarna avser stycka av tomten och möjliggöra nybyggnation av enbostadshus. Då fastigheten omfattas av fastighetsplan T216 från 1951-07-05 är inte
detta möjligt utan detaljplaneändring. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-0204 att meddela positivt planbesked för kv. Målaren, Grangärdet, Mariestad centralort samt
att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan.
Förslag till ändring av detaljplan genom tillägg för kv. Målaren innebär endast att fastighetsplanerna T216 och T442, för kv. Målaren upphävs. Detaljplanen syftar inte till att ändra
några andra planbestämmelser vilket innebär att stadsplanen för Mariestad, upprättad 1924
fortsätter gälla.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-03-25 att ställa ut förslag till ändring av
detaljplan för kv. Målaren, Grangärdet, Mariestad centralort för samråd enligt standardförfarande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-20 att ställa ut förslaget till ändring av
detaljplan för kv. Målaren, Grangärdet, Mariestad centralort för granskning enligt standardförfarande.
Planen har varit utställd för granskning under perioden 26 maj till och med 19 juni 2015 då
den har varit utskickad till ett flertal remissinstanser och funnits tillgänglig i Stadshuset samt
på kommunens hemsida. Efter granskningstiden har inkomna synpunkter sammanställts
och kommenterats i ett granskningsutlåtande.
De synpunkter som har inkommit under granskningstiden har inte gett upphov till några
förändringar av planhandlingarna.
Stadsplaneavdelningen gör bedömningen att ett upphävande av gällande fastighetsplan för
kv. Målaren och vidare avstyckning och fastighetsbildning för nybyggnation är positivt.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes signatur
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Sida 6

Kommunfullmäktige
Kf § 111 (forts.)
______________________________________________________

Behandling i kommunfullmäktige

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Jenny Olausson 2015-06-30, Beslut om antagande gällande förslag till ändring av detaljplan för kv. Målaren, Grangärdet, Mariestads centralort.
Ändring av detaljplan för kv. Målaren, Mariestads centralort, Mariestads kommun, Granskningsutlåtande upprättat av sektor samhällsbyggnad i juni 2015.
Ändring av detaljplan för kv. Målaren, Mariestads centralort, Mariestads kommun, Särskilt
utlåtande upprättat av sektor samhällsbyggnad i maj 2015.
Ändring av detaljplan för kv. Målaren, Mariestads centralort, Mariestads kommun, Plankarta
med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Jenny Olausson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 7

Kommunfullmäktige
Kf § 112

KS 2010/15

Beslut om godkännande:
Planprogram för Sund handels- och industripark, Mariestad centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till planprogram för Sund handels- och
industripark, Mariestad centralort.
Mats Karlsson (MP) samt Nils Farken (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund

Mariestads kommun har förvärvat del av fastigheten Sund 1:1 i syfte att utveckla området
för industri, handel, hantverk och motsvarande verksamheter. Parallellt har Vägverket Region Väst genomfört ett förstudiearbete för utbyggnad av E20 till fyrfältsväg/motorväg.
Dessa förutsättningar föranleder att det är viktigt att planera och ge förslag till hur området
ska disponeras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-09-14 att ställa ut förslag till planprogram
för Sund handels- och industripark för samråd enligt normalt planförfarande.
Programmet har varit föremål för samråd under tiden 14:e september till och med 14:e oktober 2011 då den varit utskickad till ett flertal olika remissinstanser och funnits tillgänglig i
Stadshuset samt på kommunens hemsida. Efter samrådstiden har inkomna synpunkter sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse och programhandlingarna reviderats.
Inkomna synpunkter har gett upphov till följande förändringar; föreslagna ”gröna verksamheter” tydliggörs till att inte utgöras av byggnadsvolymer, område med dåliga markförhållanden förtydligas på illustrationskartan och plushöjder har satts ut. Andra större förändringar av programhandlingen som inte varit resultatet av samrådet föreslås vara; föreslagen
bro över Tidan tas bort och en solcellspark föreslås kunna upprättas inom området. Programhandlingarna har även kompletterats med stycke om kommunala styrdokument och
styckena kring strandskydd och farligt gods har förtydligats.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Mats Karlsson (MP) yrkar att planprogrammet inte ska godkännas.
Erik Ekblom (M), Jan Hallström (FP) samt Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 112 (forts.)
______________________________________________________

Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Jenny Olausson 2015-06-30, Beslut om antagande gällande planprogram för Sund handels- och industripark, Mariestads centralort.
Program för Sund handels- och industripark, Mariestads centralort, Mariestads kommun,
Samrådsredogörelse upprättad av sektor samhällsbyggnad i juni 2015.
Program för Sund handels- och industripark, Mariestads centralort, Antagandehandling
upprättad av sektor samhällsbyggnad i juni 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Jenny Olausson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-08-24

Anslagsdatum

2015-08-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-09-17
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

