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Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 14.45

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Anette Karlsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Henrik Karlsson (M)
Göran Hellström (L)
Morgan Forsberg (KD)
Janne Jansson (S)
Sture Pettersson (S)
Linnea Wall (S)
Marie Engström Rosengren (V)
Mats Karlsson (MP)

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

Övriga deltagare

Anna Mossberg (M)
Bengt Erik Askerlund (MP)

ersättare
ersättare

Jonas Eriksson
Tina Karling Hellsvik
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

ekonomichef §§ 109-111
stadsplanechef §§ 107-108
kommunchef
sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Plats och tid för justering

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 107-113

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-06-07

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-06-07

Anslagsdatum

2017-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-07-01

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Sida 3

Kommunstyrelsen
Ks § 107

Dnr 2016/00412

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för Kanaljorden 1:2
Sjötorps tätort, Mariestads kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av detaljplan för del av Kanaljorden
1:2, Sjötorps tätort, Mariestads kommun.
Bakgrund

AB Göta kanalbolag inkom 2016-10-11 med ansökan om planbesked för ändring av
detaljplan för del av fastigheten Kanaljorden 1:2. Ansökan avser att, utöver gällande
markanvändning, medge parkeringsändamål vid hamn-bassängen i Sjötorp och
kanalområdet i Lyrestad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-01, § 433 att meddela positivt
planbesked samt att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till
ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2 i Sjötorp respektive i Lyrestad.
Planområdet omfattar ca 4,2 ha mark- och vattenområden och är centralt beläget i
Sjötorps tätort. Planområdet gränsar i väst till Slussvägen, i norr till Varvsvägen och
bostadshus på Österbacken, i öst till naturmark och i söder till gång- och cykelbana
som löper längs med Göta kanal.
Planförslaget syftar till genom ändring av detaljplan tillåta markanvändning parkering
tillsammans med fastställd markanvändning (industri-, kanal och dylika ändamål) i
gällande planer. Planen har upprättats enligt standardförfarande.
Förslag till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort,
Mariestads kommun har varit föremål för samråd och granskning. Inkomna
synpunkter har sammanställts i ett särskilt utlåtande respektive granskningsutlåtande.
Till granskningsskedet minskades planområdet mot bakgrund av de synpunkter som
framkommit under samrådet. Till antagandehandlingen har inga större förändringar
skett från granskningshandlingen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 107 (forts).

__________________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 216/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-18, Beslut
om antagande: Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2 Sjötorps tätort,
Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson och stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik 2017-05-18
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)
Planbeskrivning (antagandehandling)
Granskningsutlåtande

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(AB Göta Kanalbolag)
(Assistent Anneli Åkesson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 108

Dnr 2016/00384

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för Kanaljorden 1:2
Lyrestad tätort, Mariestads kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av detaljplan för del av Kanaljorden
1:2, Lyrestad tätort, Mariestads kommun.
Bakgrund

AB Göta kanalbolag inkom 2016-10-11 med ansökan om planbesked för ändring av
detaljplan för del av fastigheten Kanaljorden 1:2. Ansökan avser att, utöver gällande
markanvändning, medge parkeringsändamål vid hamnbassängen i Sjötorp och
kanalområdet i Lyrestad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-01 (§ 433) att meddela positivt
planbesked samt att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till
ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2 i Sjötorp respektive Lyrestad.
Planområdet omfattar ca 1,64 ha mark och är centralt beläget i Lyrestad tätort.
Planområdet gränsar i väst och norr till Göta kanal, i ost och söder till i huvudsak
blandad bostadsbebyggelse. All mark inom planområdet omfattar del av fastigheten
Kanaljorden 1:2 som ägs av AB Göta kanalbolag.
Planförslaget syftar till genom ändring av detaljplan medge markanvändning
parkering jämte fastställd markanvändning i gällande plan (16-LYR-1184). Planen
upprättas enligt standardförfarande.
Förslag till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort,
Mariestads kommun har varit föremål för samråd och granskning. Inkomna
yttranden har sammanställts i ett särskilt utlåtande respektive granskningsutlåtande.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson och stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik 2017-05-31, Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för del av
Kanaljorden 1:2, Lyrestads tätort, Mariestads kommun
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)
Planbeskrivning (antagandehandling)
Granskningsutlåtande
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 108 (forts).
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Stadsplanechef Tiina Karling Hellsvik)
(AB Göta Kanalbolag)
(Assistent Anneli Åkesson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Kommunstyrelsen
Ks § 109

Dnr 2017/00122

Prognos 2 år 2017 för kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 2 år 2017 för kommunstyrelsens
verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2017 för kommunstyrelsens
verksamheter. Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om prognos 2 år 2017 för
kommunstyrelsens verksamheter på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Prognos 2 år 2017 för kommunstyrelsens verksamheter.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-06-, Prognos 2 år 2017 för
kommunstyrelsens verksamheter.

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 110

Dnr 2017/00121

Prognos 2 år 2017 för Mariestads kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 2 år 2017 för Mariestads kommun.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2017 för Mariestads kommun.
Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om prognos 2 år 2017 för Mariestads
kommun på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Prognos 2 år 2017 för Mariestads kommun
Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-06-, Prognos 2 år 2017 för
Mariestads kommun

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 111

Dnr 2017/00215

Genomlysning Mariestads ekonomi med hjälp av SKL

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att med hjälp av SKL göra en genomlysning av
kommunens ekonomi. Uppdraget ska även innefatta en särskild genomlysning av
nämnderna för att lämna förslag på strukturella förändringar.
Bakgrund

Många av Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar de närmaste
åren. Utmaningarna är på många sätt gemensamma med investeringar i välfärden och
demografiska förändringar tillsammans med ett förväntat negativt gap mellan intäkter
och utgifter. En genomgripande analys av kommunens ekonomi medför att vi kan
vara proaktiva i förhållande till dessa utmaningar.
SKL erbjuder ett standardpaket som omfattar en objektiv analys av kommunens
ekonomiska situation och verksamhetens kostnader samt gör en bedömning av
förutsättningarna för de närmaste fem åren.
Uppdraget består av en analys av verksamhetskostnader, behovsutveckling utifrån
demografisk prognos, utmaningar och så vidare. SKL:s ambition är att analyser och
förslag ska kunna ligga till grund för en samsyn kring vilka ekonomiska ramar som
bör styra kommunens verksamheter i framtiden.
Analysens delar

Nulägesanalys
En analys av kommunens ekonomi samt av verksamheternas kostnader och behov.
Fokus ligger på att jämföra kommunen över tid med andra kommuner med likartad
struktur.
Fem år framåt
En framskrivning av verksamheternas behov på fem års sikt utifrån kommunens
befolkningsprognos. Dessutom görs en framskrivning av kommunens
resultaträkning, givet nuvarande standard och ambitioner i verksamheten, utifrån
senaste bedömning om utvecklingen av skatteunderlag, statsbidrag, löner och priser.
Ekonomistyrning
Med utgångspunkt från intervjuer med ledande politiker och tjänstemän diskuteras
hur kommunens ekonomistyrning fungerar i praktiken. Styrningen diskuteras även
mot bakgrund av lagstiftningskraven på finansiella mål samt krav på mål och
riktlinjer för verksamheten.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks § 111 (forts).

__________________________________
Förutsättningar för uppdraget
Uppdraget ska komma från kommunstyrelsen och ska således vara formellt förankrat
i den politiska ledningen. Under uppdragstiden förutsätts att en kontinuerlig dialog
ska kunna ske med kommunens ledande politiker och tjänstemän. Uppdraget utförs
och rapporteras inom cirka 1,5 månader från det att uppdraget påbörjats.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ksau § 217/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-19,
Genomlysning av Mariestads kommuns ekonomi (med hjälp av SKL)
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-05-18,
Genomlysning av kommunens ekonomi med hjälp av Sveriges kommuner och
landsting (SKL)
Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning - specifikation från SKL

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Redovisningschef Lars Bergqvist
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 112

Dnr 2016/00457

Yttrande (över aktbilaga 6) i mål nr 1541-17, Lars Hagström./.
Mariestads kommun angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till förvaltningsrätten avseende
laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut § 17/2017 (nu aktbilaga 6), i
enlighet med förslag upprättat av stadsplaneavdelningen.
Beslutet justeras omedelbart.
Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut § 17/2017 ” Byggnation av mindre flerbostadshus på
fastigheterna Murklan 5 och 6” är överklagat till förvaltningsrätten för begäran om
laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Kommunstyrelsen tidigare, 2017-04-24, § 69, beslutat om yttrande till
förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut §
17/2017.
Ytterligare inlagor i ärendet har inkommit till Förvaltningsrätten och Mariestads
kommun har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i aktbilaga 6. Yttrandet ska
vara skriftligt och ska ha inkommit till förvaltningsrätten senast den 7 juni 2017.
Stadsplaneavdelningen har upprättat ett förslag till yttrande över aktbilaga 6 till
Förvaltningsrätten.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av stadsplaneavdelningen 2017-05-31, Förslag till yttrande i mål
1541-17, Lars Hagström ./. Mariestads kommun angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Underrättelse från förvaltningsrätten, mål 1541-17, 2017-05-23 med tillfälle för
kommunen att yttra sig över aktbilaga 6.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 112 (forts).

Expedieras till:
Förvaltningsrätten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 113

Dnr 2017/00014

Handlingar att anmäla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från möte 2017-05-31 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
AÖS

Protokoll från möte 2017-05-22 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Skaraborgs kommunalförbund

Protokoll från möte 2017-05-12 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Delegationsbeslut - trafiksamordnare

Delegationsbeslut avseende skolskjuts för maj månad 2017 anmäls och läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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