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Sammanträdesdatum
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Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 18:00-19:20

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Per Ahlström
Gunnar Åhreng
Thomas Johansson

Sida 1

Säkerhetssamordnare § 58
Kommunpolis § 58
Chef sektor samhällsbyggnad § 61

Utses att justera

Björn Fagerlund (M) samt Janne Jansson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Jan Wahn
Justerande

Björn Fagerlund

Justerandes sign

Janne Jansson

Utdragsbestyrkande

§§ 57-63

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-11

Beslutande

Justerandes sign

Jan Wahn (C)
Ordförande
Sandra Magnusson (M)
1:e vice ordförande
Gerd Larsson (S)
2:e vice ordförande
Johan Abrahamsson (M)
Ledamot
Anette Karlsson (M)
Ledamot, deltog ej § 60
Johnny Odhner (M)
Ersättare
Erik Ekblom (M)
Ledamot
Bert Levefelt (M)
Ledamot
Elvi Fagerlund (M)
Ersättare
Björn Fagerlund (M)
Ledamot, deltog ej §§ 59-60
Gunilla Hellsten Boman (M) Ersättare
John-Gunnar Nilsson (M)
Ledamot
Cathrine Kronberg (M)
Ledamot
Anita Ahl (M)
Ledamot
Rolf Rutgersson (M)
Ledamot
Ing-Britt Andersson (M)
Ledamot
Rune Skogsberg (C)
Ledamot
Helena Hallerhed (C)
Ledamot
Leif Andersson (C)
Ledamot
Johan Gotthardsson (L)
Ledamot
Göran Hellström (L)
Ersättare
Morgan Forsberg (KD)
Ledamot
Emma Sjögren (KD)
Ledamot
Marina Smedberg (S)
Ledamot
Ida Ekeroth (S)
Ledamot, deltog ej § 59
Marianne Kjellquist (S)
Ledamot
Janne Jansson (S)
Ledamot, deltog ej § 59
Linnea Wall (S)
Ledamot
Sture Pettersson (S)
Ledamot, deltog ej § 60
Björn Nilsson (S)
Ledamot, deltog ej § 60
Gun-Britt Alenljung (S)
Ledamot
Leif Andersson (S)
Ledamot
Leif Udéhn (S)
Ledamot
Tuula Ojala (S)
Ledamot
Håkan Fernström (S)
Ersättare
Marianne Johansson (S)
Ledamot
Marie Molin (S)
Ledamot
Peringe Carlsson (S)
Ledamot
Per Rosengren (V)
Ledamot
Chris Nygren (V)
Ersättare
Mikael Jonsson (V)
Ledamot
Marie Engström Rosengren (V) Ledamot, deltog ej § 59
BengtErik Askerlund (MP)
Ledamot
Mats Karlsson (MP)
Ledamot
Henrik Karlsson (-)
Ledamot
Christer Dalvik (MAP)
Ledamot
Ola Jonegård (-)
Ledamot
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Anslagsdatum

2018-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-07-11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-11

Kommunfullmäktige
Kf § 61

Dnr 2016/00279

Översiktsplan för Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktige antar Översiktsplan för Mariestads kommun 2030
med justeringen att meningarna tre och fyra i högerspalten på sidan 143
ändras till följande lydelse: Kommunen anser att vindkraft inte ska byggas ut inom
radien 900 meter från befintlig bostadsbebyggelse, i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut § 92/2014. Detta för att ljudnivåer inte ska överstiga 35 db (A).

2.

I och med ovanstående beslut upphör följande handlingar att gälla:
Översiktsplan 2015 (Kf § 104/03)
FÖP Sjöstaden (Kf § 121/08)
FÖP Mariestad Norra (Kf § 108/10)
Vindbruksplan (Kf § 62/10)
LIS-plan (Kf § 85/11)
FÖP Mariestad (Kf § 69/13)

3.

När planen vunnit laga kraft får kommunstyrelsen i uppdrag att digitalisera
planen.

Representanterna för Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut att inte godkänna Janne Janssons (S) ändringsyrkanden.
Bakgrund

Översiktsplanen är ett strategiskt kommunövergripande dokument som ska
redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen och hur den bebyggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen redovisar även
hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer och
möta upp gentemot regionala och nationella planer och mål.
En översiktsplan är inte bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter
eller skyldigheter till vare sig enskilda eller myndigheter. I planen vägs och
prioriteras olika allmänna intressen mot varandra.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-11 att den kommunövergripande
översiktsplanen från år 2003 skulle aktualiseras. Planenheten har arbetat sedan
hösten 2015 för att i flera steg aktualisera översiktsplanen.
De dokument som tagits fram parallellt med själva översiktsplanen kommer
fortsatt att gälla, medan tidigare tillägg och fördjupningar upphör. Relevant
fakta från dessa dokument har dock arbetats in i översiktsplanen 2030.
Följande dokument gäller fortsatt ihop med översiktsplanen:
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Kommunfullmäktige
Kf § 61 (forts).

__________________________
-

Landsbygdsstrategi (2016)

-

Klimatanpassningsplan (2017)

-

Bostadsförsörjningsprogram (2018)

Samråd av planförslaget har genomförts mellan den 23 mars – 22 juni 2017.
Utställning av det reviderade planförslaget genomfördes den 26 februari – 22
april 2018. Upprättad antagandehandling har i viss mån reviderats utifrån
inkomna synpunkter under utställningen.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med följande
ändringsyrkande på sidan 143, tredje och fjärde meningen i högerspalten som
lyder enligt följande: Som komplettering till Vindbruksplanen föreslår kommunen att
vindkraft inte ska byggas ut inom radien 900 meter från befintlig bostadsbebyggelse. Detta
för att hålla ljudnivåer om 35 db (A).
Abrahamsson (M) yrkar att denna mening ändras till: Kommunen anser att vindkraft
inte ska byggas ut inom radien 900 meter från befintlig bostadsbebyggelse, i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut § 92/2014. Detta för att ljudnivåer inte ska överstiga 35 db (A).
Janne Jansson (S) yrkar på följande ändringar i översiktsplanen:
1. Bäckatorpet ska utgå ur Översiktsplanen som nytt bebyggelseområde.
2. Marieforsleden norra ska utgå ur Översiktsplanen som nytt
bebyggelseområde.
3. Göteborgsvägen ska utgå ur Översiktsplanen som nytt bebyggelseområde.
4. Sund södra ska utgå ur Översiktsplanen som nytt bebyggelseområde.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer kommunstyrelsens förslag och Abrahamssons
(M) ändringsyrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Abrahamssons (M) ändringsyrkande.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer därefter kommunstyrelsens förslag och Janssons
(S) ändringsyrkande punkten 1 under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige
Kf § 61 (forts).

__________________________
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige
godkända propositionsordning: Den som vill att kommunfullmäktige ska
besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Janne Janssons (S)
ändringsyrkande punkten 1 röstar nej.
Vid omröstningen avges 27 ja-röster och 20 nej-röster. (2 ledamöter är
frånvarande). Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan,
protokollsbilaga 1.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer därefter kommunstyrelsens förslag och
Janssons (S) ändringsyrkande punkten 2 under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige
godkända propositionsordning: Den som vill att kommunfullmäktige ska
besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Janne Janssons (S)
ändringsyrkande punkten 2 röstar nej.
Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 19 nej-röster. (2 ledamöter är
frånvarande). Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan,
protokollsbilaga 2.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer därefter kommunstyrelsens förslag och
Janssons (S) ändringsyrkande punkten 3 under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer därefter kommunstyrelsens förslag och
Janssons (S) ändringsyrkande punkten 4 under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Underlag för beslut

Översiktsplan Mariestads kommun 2030, antagandehandling
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Hanna Asp 2018-05-09,
Översiktsplan för Mariestads kommun.
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Kommunfullmäktige
Kf § 61 (forts).

__________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-05-14,
Beslut om antagande: Översiktsplan för Mariestads kommun
Protokollsutdrag KS § 116/18.
Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Utbildningschef Maria Appelgren
Socialchef Lotta Hjoberg
Kommunchef Kristofer Svensson
Teknisk chef Michael Nordin
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
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