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Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 16.10

Beslutande

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

ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Björn Pettersson (M)
Stefan Erikson (M)
Bengt Erik Askerlund (MP)

ersättare
ersättare
ersättare

Jonas Eriksson
Tina Karling Hellsvik
Mona Nilsson
Lars Hammarberg
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

ekonomichef §§ 2-3
stadsplanechef § 10
planarkitekt § 10
vht-ansvarig vattenverk § 11
kommunchef
sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 1-17

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2017-01-16

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-16

Anslagsdatum

2017-01-19

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-02-11
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Kommunstyrelsen
Ks § 1

Dnr 2016/00452

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar att revidera styrelsens delegationsordning i enlighet
med administrativa enhetens förslag.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att under rubriken "Ersättare för delegat
(förtroendevald)", ändra från att 2:e vice ordförande har rätt att besluta i
ordförandes frånvaro till att 1:e vice ordförande och därefter 2:e vice
ordförande har rätt att besluta i ordförandes frånvaro.

3.

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att säkerställa de rutiner som
finns för återrapportering av delegationsbeslut.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-11-23 kommunchefen i uppdrag att
upprätta ett beslutsunderlag för att delegera ansvaret för styckförhyrning av boenden
till sektor stöd och omsorg. Administrativa enheten har upprättat ett förslag till
revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av
arbetsutskottets beslut.
Punkten 30 under rubriken Fastighetsärenden kompletteras enligt följande:
Befintlig text:
Hyresavtal med extern hyresvärd när annan nämnd ska bedriva verksamhet i
lokalerna och är betalningsansvarig för hyran. (Delegerat till arbetsutskottet)
Förslag till kompletterande text:
Hyresavtal med extern hyresvärd avseende enstaka (ej blockförhyrning)
hyreslägenheter/bostäder för vidareuthyrning till enskilda. (Föreslås delegeras till chefen
för sektor stöd och omsorg.)
Stadsjurist Rolf Sjöström avslutar sin anställning i Mariestads kommun 2017-01-31.
Stadsjuristen har delegerad beslutanderätt i nedanstående ärenden. Administrativa
enheten har upprättat förslag till ny delegat till dessa delegationsuppdrag (kursiv stil).

Justerandes signatur

1.

Prövning av skadeståndsanspråk och intrångsersättning <50 000 tkr.
(Föreslås delegeras till arbetsutskottet)

2.

Yttranden i folkbokföringsärenden.
(Föreslås delegeras till arbetsutskottet)

3.

Tillstånd att använda kommunens vapen.
(Föreslås delegeras till kommunikationschef i samråd med kommunchef)

Utdragsbestyrkande
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__________________________
4.

Yttrande i ärenden om att anta hemvärnsmän.
(Föreslås delegeras till kommunchefen)

5.

Yttranden enligt lagen om kameraövervakning.
(Föreslås delegeras till kommunchefen)

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

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg samt kommunsekreterare
Malin Eriksson 2016-12-01, Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
Förslag till reviderad delegationsordning.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-16, Revidering av
kommunstyrelsens delegationsordning.
Protokollsutdrag ksau § 534/16

Expedieras till:
Administrativ chef Ola Blomberg
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Kommunikationschef Annika Björklund
Kommunchef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00365

Budget 2017 för kommunstyrelsens verksamheter
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget för kommunstyrelsen år 2017 i enlighet
med upprättat förslag.
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning, (se bilaga 1,
protokollsanteckning).
Bakgrund

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om en detaljbudget för kommande år.
Detaljbudgeten utgår från den av kommunfullmäktige antagna budgetramen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-12-21 att föreslå kommunstyrelsen
att beslut om detaljbudget för styrelsen år 2017 i enlighet med upprättat förslag.
Ekonomichefen och chefen för sektor ledning har upprättat en detaljerad
sammanställning av förslaget till budget år 2017 för kommunstyrelsens verksamheter.
Förslaget presenteras 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.
Marie Engström Rosengren (V) meddelar att hon önskar lämna en in en skriftlig
protokollsanteckning vilket godkänns av ordförande Johan Abrahamsson (M).
Underlag för beslut

Förslag till budget för kommunstyrelsen år 2017 – detaljerad sammanställning, 2
017-01-03
Konsekvensbeskrivningar - sammanställning från kommunstyrelsens verksamheter,
2016-12-20

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________
Protokollsutdrag ksau § 538/16

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00039

Kommunstyrelsens mål för år 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om följande åtta mål för styrelsens verksamheter år
2017:
Nämndmål 1
Upprätta en bostadsförsörjningsplan under år 2017 med syfte att skapa
förutsättningar för byggnation av 2 000 nya bostäder i Mariestads kommun fram till
år 2025.
Nämndmål 2
Utveckla reseanledningar och upplevelser kring Göta kanal för att få fler aktörer som
driver verksamhet året runt. Arbetet ska ske i samarbete med besöksnäringen,
kanalkommunerna och AB Göta Kanalbolag.
Nämndmål 3
Öka antalet eftergymnasiala utbildningsplatser – YH och högskole-/
universitetsutbildningar.
Etappmål: Två nya YH- alternativt distansutbildningar på universitets- och
högskolenivå. En ny ansökan till YH-myndigheten.
Nämndmål 4
Starta arbetet vid Test- och demonstrationsplats Mariestad och ElectriVillage.
Etappmål:
1. Test- och demonstrationsplatsen ska definieras och resurssättas.
2. Minst tre helelektriska transportfordon ska sättas i drift i staden och
testverksamheten ska påbörjas.
Nämndmål 5
Främja möjligheterna till kulturupplevelser och utveckling av skapandeförmågor.
Främja folkbildning och läslust på fritiden.
Etappmål: Alla enheter inom kulturavdelningen skapar aktiviteter som stärker
kulturupplevelser och skapande. Aktiviteter redovisas via verksamhetsplanen med
uppföljning i december varje år.
Nämndmål 6
Ökad skötsel och samordning av kommunens besöksmål; skärgård, naturhamnar och
ställplatser.
Etappmål: Påbörjat arbete med upprustning av vissa badplatser och naturhamnar
(grillar, avfallshantering, sittplatser, toaletter m.m.) samt fortsatt arbete med
ställplatser (tömningsstation i hamnen).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________
Nämndmål 7
Skapa innovativa former för att ta sig an integrationsfrågan kopplat till behov av
kompetens i befintligt näringsliv och till nyföretagande.
Etappmål: Skapa en långsiktig struktur för samverkan mellan arbetsmarknadens
parter.
Nämndmål 8
Upprätta en marknadsföringsstrategi för Mariestad som etableringsort.
Bakgrund

Varje år ska samtliga nämnder och kommunstyrelsen ställa frågan: Hur kan
nämnden/styrelsen bidra till förverkligandet av Mariestads kommuns Vision 2013?
Utifrån detta formulerar nämnden/styrelsen fem mål som har anknytning till ett eller
flera fokusområden.
Kommunstyrelsen har att formulera åtta mål för år 2017 varav tre ska avse
kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Detta sker i samband med budgetarbetet
för att säkerställa att det finns resurser att genomföra målen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-15 att överlämna förslagen till
målområden till de politiska partierna för behandling och ställningstagande inför
beslut i samband med att kommunfullmäktige antar budgeten i september.
Arbetsutskottet beslutade 2016-09-07 att arbeta vidare med att kvalitetssäkra
nämndens mål för år 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-21 om nedanstående åtta mål för
styrelsens verksamheter år 2017. Arbetsutskottet gav även kommunchefen och
ekonomichefen i uppdrag att, om möjligt, ytterligare förtydliga och konkretisera
ovanstående mål inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.
Nämndmål 1
Bostadsförsörjningsplan klar som innehåller 2 000 bostäder, infrastruktur kring
samhällsplanering (förskola, skola, cykelbanor).
Etappmål: Bostadsförsörjningsplan klar 2017 (ingår som del i ÖP).
Nämndmål 2
Handlingsplan och överenskommelse om fördjupat samarbete kring Göta kanal klar.
Nämndmål 3
Öka antalet eftergymnasiala utbildningsplatser – YH och högskole/universitetsutbildningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________
Etappmål: fyra nya YH- alternativt distansutbildningar på universitets- och
högskolenivå.
Nämndmål 4
Skapa Electrivillage – industriell förnyelse Mariestad, inklusive logistikhubb och
samarbetet mellan Lunds universitet och näringslivet i Mariestad.
Nämndmål 5
Främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapandeförmågor, främja läslust på fritiden.
Etappmål: Alla enheter inom kulturavdelningen skapar aktiviteter som stärker ungas
initiativ och uppväxtortens identitet.
Nämndmål 6
Ökad skötsel och samordning av kommunens besöksmål. Skärgård, naturhamnar och
ställplatser.
Etappmål: Påbörjat arbete med enklare upprustning av vissa badplatser och
naturhamnar (grillar, avfallshantering, sittplatser m.m.).
Nämndmål 7
Skapa innovativa former för att ta sig an integrationsfrågan kopplat till behov av
kompetens i befintligt näringsliv och till nyföretagande.
Etappmål: Skapa en långsiktig struktur för samverkan mellan arbetsmarknadens
parter.
Nämndmål 8
Ta fram en strategi för att marknadsföra Mariestad som en attraktiv ort för
företagsetableringar och bostäder.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Mats Karlsson (MP) yrkar att mål nr 2 ska preciseras med följande: ”Målet är att
antalet reseanledningar och upplevelser kring Göta kanal ska öka med 2 procent”, för
att få det mer mätbart. Vidare yrkar Karlsson (MP) att etappmålet under mål nr 6 ska
kompletteras med uppgift om att det ska vara fem stycken naturhamnar som ska
rustas upp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Mats Karlssons (MP) ändringsyrkanden och
arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson samt ekonomichef Jonas
Eriksson 2016-12-12, Kommunstyrelsens mål år 2017
Protokollsutdrag ksau § 8/17

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Ekonomichef Jonas Eriksson
Turistchef Lotta Samuelsson
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Kulturchef Maria Henriksson
Projektledare Ulrika Lindahl
Näringslivschef Mats Widhage
Teknisk chef Michael Nordin
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
AME-chef Joakim Stier
Kommunikationschef Annika Björklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00398

Utökning av IT-nämndens budget för år 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en utökning av IT-nämndens budget med
500 tkr för år 2017.
Mariestads kommun finansierar 60 procent av den utökade budgeten för ITnämnden vilket motsvarar 300 tkr.
Kostnaden om 300 tkr för år 2017 ska belasta kommunens resultat. I budget från och
med år 2018 utökas IT-nämndens budget med 300 tkr.
Bakgrund

IT-nämnden beslutade 2016-10-18 att anhålla hos kommunfullmäktige i MTGkommunerna om utökad budget för år 2017 om 500 tkr. Den utökade budgeten
avser finansiering av tjänst som verksamhetsutvecklare av digitalisering enligt
behovsbild från verksamheterna. Ärendet har överlämnats till ekonomichef Jonas
Eriksson för beredning.
Digitalisering är en högaktuell fråga för alla kommuner. Regeringen har bland annat
tillsatt en digitaliseringskommission, Skolverket har lämnat förslag på strategi for
digitalisering i skolan och Västkom beslutade att inrätta en e-samordnare inom varje
kommunalförbund. Digitalisering och digitala tjänster kommer att förenkla och
förbättra för kommuninnevånarna i kontakten med kommunen. Även i det interna
arbetet finns stor förbättrings- och förändringspotential.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår ekonomichefen att kommunfullmäktige
godkänner en utökning av IT-nämndens budget med 500 tkr för år 2017.
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

Skrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2016-12-07, Yttrande: utökning
av budget 2017 för IT-nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-12, Utökning av ITnämndens budget för år 2017.
Protokoll från MTG styrgrupp 2016-10-28
Protokollsutdrag ksau § 541/16

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(IT-nämnden)
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-16

Sida 13

Kommunstyrelsen
Ks § 5

Dnr 2015/00226

Ny bro över Tidan i Universitetsparken (Universitetsbron)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner en ökad kostnadsram om 3 000 tkr för byggnationen
av Universitetsbron för att då totalt omfatta en investeringsbudget om 9 000 tkr.
Den utökade kostnaden om 3 000 tkr omdisponeras från exploateringsprojekt ram,
projekt 1010.
Projektet förutsätter att budgeterade medel ombudgeteras från år 2016 till år 2017.
Bakgrund

Tillståndsarbeten pågår för att kunna genomföra en byggnation av Universitetsbron
under år 2017. Ärendet har under projekteringen föredragits för arbetsutskottets
presidium (2015-04-13) där en avgränsning av kostnadsram för projektet sattes till 6
miljoner kronor och besked gavs att det önskades en träkonstruktion.
För att nå det uppsatta målet på en investeringskostnad om 6 miljoner kronor så
föreslogs det 2015-05-27 att gå vidare med en gångbro. Kommunstyrelsens
arbetsutskott förändrade uppdragsavgränsningen genom att slå fast att bron ska vara
en del av kommunens g/c-nät och således vara dimensionerad för detta.
Tidigare beräkningar på en gångbro har visat en kostnad på ca 6 miljoner kronor
borträknat de arbeten som krävs vid anslutningarna vid Universitetsparken och
Trädgårdsskolan. En gång- och cykelbro är förenad med större anläggningskostnader
och en ökad totalkostnad för projektet på 1 000 tkr – 3 000 tkr. Detta redovisades på
kommunstyrelsens möte 2015-11-30. En mer exakt kostnadsuppskattning har under
hösten 2016 tagits fram i samband med den fortsatta projekteringen. Den totala
anläggningskostnaden för Universitetsbron beräknas uppgå till 9 000 tkr.
För byggnationen av bron har investeringsmedel på 6 miljoner kronor avsatts.
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Mariestad påtalas vikten av att knyta
samman stadens delar. Bron är ett direkt svar på detta med sin centrala och
strategiska placering invid Marieholm. Den binder samman både Universitetet på
ömse sidor Tidan, och staden genom att utgöra ytterligare en viktig länk. Läget invid
riksintresset Marieholm och brons förväntade användning, gör att sektor
samhällsbyggnad rekommenderar en fortsatt hög gestaltningsnivå och att kostnader
för en ökad dimensionering finansieras med en ökad ram enligt ovanstående förslag.

Justerandes signatur
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__________________________
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

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Björn Isvi och mark- och
exploateringschef Erik Randén 2016-12-13, Utökad investeringsbudget
Universitetsbron
Bild på möjlig utformning av Universitetsbron
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-14, Utökad
investeringsbudget för universitetsbron
Protokollsutdrag ksau § 542/16

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Ekonomichef Jonas Eriksson
Projektledare Björn Isvi
Mark- och exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00329

Beslut om antagande: Planprogram för Sandvikshusen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till planprogram för Sandvikshusen,
Mariestads centralort.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2016-08-22 Stadsplaneavdelningen i uppdrag att möjliggöra
bostadsändamål inom området för ”Sandvikshusen”. Programförslaget samråddes i
november 2016 och inkomna synpunkter redovisas i samrådsredogörelsen.
Skrivelserna är övervägande positiva till förslaget och har endast föranlett marginella
justeringar av plan- och programhandlingarna.
Programförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av fyra
flerbostadshus inom området, omfattande cirka 140-160 lägenheter. Sandvikshusen
ansluter till befintlig bebyggelse i norr, öster och söder. Området är cirka 2,3 hektar
stort och beläget 1,5 kilometer sydväst från Mariestads centrumkärna.
Programhandlingen föreslår, genom analys av området och utifrån befintliga
förutsättningar, en grundläggande struktur för bebyggelse, grönytor, trafik m.m.
Detaljplanearbetet, som har påbörjats och plansamråd sker parallellt med
programmets antagande, tar fasta på planprogrammets innehåll. De mindre
justeringar som utlovas i samrådsredogörelsen kommer att justeras inför granskning
av detaljplanen. Programmet har upprättas med standardförfarande enligt reglerna i
PBL 2010:900.
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

Skrivelse upprättad planarkitekt Maria Nilsson 2016-12-20, Förslag till beslut om
antagande: Planprogram för Sandvikshusen.
Planprogram för Sandvikshusen, Mariestads centralort – samrådsredogörelse,
upprättad i december 2016

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________
Planprogram för Sandvikshusen, Mariestads centralort – antagandehandling,
upprättad i december 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-23, Beslut om
antagande: Planprogram för Sandvikshusen.
Protokollsutdrag ksau § 6/17

Expedieras till:
Planarkitekt Mona Nilsson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 7

Dnr 2016/00470

Köp av Murklan 5 och 6
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt för Murklan 5 och 6. Den
totala köpeskillingen uppgår till en summa om 625 000 kronor.
Kostnaden belastar exploateringsprojekt ram, projekt 1010.
Bakgrund

I området Madlyckan finns det två obebyggda tomter med byggrätt. Mark- och
exploateringsenheten har varit i kontakt med ägaren till fastigheterna och efterhört
om det finns möjlighet för kommunen att köpa tomterna. Fastighetsägaren ställer sig
positiv till att sälja fastigheterna eftersom han själv inte har några egna planer på att
bygga.
Fastigheterna används idag delvis som parkering och är även beväxt med träd och
buskar.
Fastigheterna är planlagda för att tillåta en friliggande bostadsbebyggelse och bedöms
kunna säljas vidare för villabebyggelse eller behållas i kommunens fastighetsreserv.
Detta är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att tillskapa ett par byggrätter. Vid en
eventuell försäljning bedöms möjligheterna som goda att affären ska bära sina egna
kostnader.
Förhandling med fastighetsägaren är avslutad och ett köpekontrakt har upprättats.
De närmare villkoren framgår av köpekontraktet.
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

Tjänsteskrivelse upprättad av mark-och exploateringschef Erik Randén, 2016-12-14,
Köpekontrakt avseende köp av Murklan 5 och 6
Värdering av Murklan 5 utförd av ERA Skaraborgsmäklare i oktober 2016

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________
Värdering av Murklan 6 utförd av ERA Skaraborgsmäklare i oktober 2016
Köpekontrakt för Murklan 5 och 6 – utkast
Tjänstskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-14, Köp av
Murklan 5 och 6
Protokollsutdrag ksau § 543/16

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Mark- och exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 8

Dnr 2014/00385

Försäljning av Fräsen 11
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt för Fräsen 11. Den
totala köpeskillingen uppgår till 360 000 kronor.
Bakgrund

Socialnämnden har tidigare aktualiserat ett behov av ytterligare serviceboenden.
Fräsen 11 bedömdes som lämplig att placera denna typ av boende på både ur
plansynpunkt och geografiskt läge.
En partneringupphandling av ett koncept med servicebostäder i form av elva
lägenheter har genomförts och byggnationen av bostäderna är nu i sitt slutskede.
Som ett led i genomförandet säljs nu tomten. De närmare villkoren för försäljningen
framgår av köpekontraktet.
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

Tjänsteskrivelse upprättad av mark-och exploateringschef Erik Randén 2016-12-14,
Köpekontrakt avseende försäljning Fräsen 11
Köpekontrakt daterat 2016-12-08
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-14,
Köpekontrakt för försäljning av Fräsen 11
Protokollsutdrag ksau § 544/16

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Mark- och exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 9

Dnr 2016/00469

Köp av Näckrosen 15
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt för Näckrosen 15.
Köpeskillingen uppgår till en summa om en krona.
Kostnad för rivning av befintlig transformatorstation inklusive marksanering bedöms
kosta 300 000 kronor och belastar exploateringsprojekt ram, projekt 1010.
Bakgrund

På en bebyggd fastighet på Grangärdet finns det en transformatorstation. Mark- och
exploateringsenheten har varit i kontakt med Trafikverket angående möjlighet för
kommunen att köpa fastigheten. Trafikverket ställer sig positiva till en försäljning.
Fastigheten är planlagd för att tillåta en friliggande bostadsbebyggelse. Efter rivning
och sanering bedöms fastigheten kunna säljas för villabebyggelse alternativt behållas i
kommunens fastighetsreserv, vilket är ett enkelt och kostandseffektivt sätt att
tillskapa en byggrätt. Vid en eventuell försäljning bedöms möjligheterna som goda att
affären ska bära sina egna kostnader.
Förhandlingar med Trafikverket är slutförda och ett köpekontrakt har upprättats. De
närmare villkoren framgår av köpekontraktet.
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

Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén 2016-12-14,
Köpekontrakt avseende köp av Näckrosen 15
Köpekontrakt för Näckrosen 15
Miljöteknisk markundersökning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-14, Köp av
Näckrosen 15
Protokollsutdrag ksau § 545/16

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Mark- och exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 10

Dnr 2015/00456

Klimatanpassningsplan för Mariestads kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till klimatanpassningsplan för Mariestads
kommun med ändringen att meningen ”Det förekommer nötköttsproduktion i
Mariestad och det är välkänt att kor är en stor bov i klimatutsläppen” på sidan 50
stryks.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har gett sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta ett förslag
till klimatanpassningsplan för Mariestads kommun. Ett förslag till plan har upprättats
av planavdelningen i samarbete med säkerhetssamordnarna. Ett flertal tjänstemän i
kommunens verksamheter och bolag har deltagit i arbetet och lämnat viktiga bidrag
inom sina respektive verksamhetsområden.
Klimatanpassningsplanen innehåller en beskrivning av förväntade klimatförändringar
i Mariestadsområdet, en analys av hur det påverkar olika kommunala verksamheter
samt ett antal lämpliga åtgärder som kan vidtas för att minska negativa effekter av
klimatförändringarna.
Information om klimatanpassningsplanen lämnades till kommunstyrelsen 2016-1114.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med förändringen att meningen
”Det förekommer nötköttsproduktion i Mariestad och det är välkänt att kor är en stor bov
i klimatutsläppen” på sidan 50 är borttagen.
Behandling på sammanträdet

Anders Karlsson (C) yrkar att meningen ”Det förekommer nötköttsproduktion i
Mariestad och det är välkänt att kor är en stor bov i klimatutsläppen” på sidan 50
stryks.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag med Karlssons
(C) ändringsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med förslagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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___________________________________
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Per Ahlström samt planarkitekt Mona
Nilsson 2016-12-09, Klimatanpassningsplan Mariestads kommun.
Förslag till Klimatanpassningsplan för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-19,
Klimatanpassningsplan för Mariestads kommun
Protokollsutdrag ksau § 3/17

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Säkerhetssamordnare Per Ahlström)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Planarkitekt Mona Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 11

Dnr 2016/00333

Nödvattenplan för Mariestads kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till nödvattenplan för Mariestads
kommun.
Bakgrund

VA- och gatuavdelningen samt säkerhetssamordnare har upprättat en planering för
hur kommunen ska hantera störningar i dricksvattenförsörjningen. Planeringen
inkluderar bland annat förberedelser för att ställa ut vattentankar som
kommuninvånare kan hämta vatten ur, identifiering av särskilt prioriterade
vattenkonsumenter i kommunal och annan verksamhet samt upprättande av
verksamhetsspecifika planer för hur störningar i dricksvattenförsörjning ska hanteras.
Den övergripande planeringen har dokumenterats i en nödvattenplan. Därutöver
finns även en operativ plan för hantering av dricksvattenstörningar hos VA- och
gatuavdelningen. Vidare har verksamheter med stora behov av fungerande
vattenförsörjning upprättat planer för hur de ska hanterera störningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-01 att återremittera ärendet för
att förtydliga ansvarsfördelningen i de delar där det är otydligt. Säkerhetssamordnaren har förtydligat dokumentet i de delar där det var otydligt.
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 från tekniska nämnden 2016-10-11 § 177, Nödvattenplan för
Mariestad.
Tjänsteskrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Per Ahlström,
verksamhetsansvarig för vattenverk Lars Hammarberg, Va- och gatuchef Michael
Nordin samt samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 2016-09-23, Nödvattenplan
för Mariestad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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___________________________________
Nödvattenplanering för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-09, Nödvattenplan
för Mariestads kommun
Protokollsutdrag ksau § 535/16

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Säkerhetssamordnare Per Ahlström
Verksamhetsansvarig för vattenverket Lars Hammarberg
Teknisk chef Michael Nordin
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 12

Dnr 2016/00028

Revidering av taxor för upplåtelse av allmän plats
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till ”Avgifter för upplåtelse av
allmän plats för Mariestads kommun” med justeringen att avgiften för
uteserveringar/ restaurangverandor sänks till 105 kr/m2/säsong. De nya avgifterna
gäller från 2017-03-01.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har gett verksamhet teknik i uppdrag att under hösten år 2016
genomföra en översyn av avgifterna för upplåtelse av allmän plats.
För att använda allmän plats för t.ex. uteservering, trottoarpratare, byggställning eller
varuexponering krävs polistillstånd. Kommunen yttrar sig till polisen gällande ansökan.
Vid upplåtelse av allmän plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt beslutad taxa.
Nu gällande avgifter för upplåtelse av allmän plats antogs av kommunfullmäktige 199805-20.
Verksamhet teknik har genomfört en översyn av avgifterna samt de poster som finns
upptagna och har upprättat ett förslag på nya avgifter. Förslaget baseras på en jämförelse
av andra kommuners avgiftsnivåer samt en uppdatering av poster som verksamheten
har saknat stöd för i nuvarande taxa för vissa typer av upplåtelse. Exempel på detta är
varuexponering utanför butik där en lagom nivå på avgift saknats.
Förslag till förändringar:
Taxorna gällande bensinstationsanläggningar (nuvarande 1a, 1b), pressalster
(nuvarande 2c) samt lotteriförsäljning (nuvarande 4a) föreslås tas bort då dessa ej
används.
Vidare föreslås att minsta belopp som debiteras för avgiftsbelagda upplåtelser är 200 kr.
A. Försäljningsändamål

Nuvarande avgift

1. Kiosker med blandat
varusortiment
2. Korv/Glass

26 430 kr/kiosk/år
19 305 kr/kiosk/år
38 565 kr/år
19 305 kr/år
3. Tillfällig försäljning eller
220 kr/dag
demonstration av produkter (max
10 kvm)
4. Uteserveringar/
210 kr/m2/säsong
Restaurangverandor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Förslag ny avgift
26 500 kr/kiosk/år
19 400 kr/kiosk/år
38 700 kr/år
19 400 kr/år
220 kr/dag
260 kr/m2/säsong
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___________________________________
B. Annat kommersiellt ändamål

Nuvarande avgift Förslag ny avgift

1. Affischpelare

1135 kr/år

1 200 kr/år

2. Skyltvaror/vagnsställ vid butikslokal,90 kr/dag
1 200 kr/år
max 1m ut från fasad
3. Cirkus, tivoli (till och frånkoppling av
935
el,kr/tillfälle
1 500 kr/tillfälle
vatten och renhållning debiteras enligt
taxa)
4. Reklamskyltar (trottoarpratare) på 560 kr/år och tillstånd
600 kr/år och tillstånd
gångbana, max 2 år
C. Annat ändamål
(gångbana/gatumark/park)
1. Byggställning/bodar/upplag

Nuvarande avgift Förslag ny avgift
-

20 kr/m2/vecka

2. Avstängning av gångbana/
körbana i samband med
fasadrenoveringar mm.
3. Uppställning av container/skylift

-

20 kr/m2/vecka

-

230 kr/st./vecka

För annat ändamål har en justering gjorts på uppdelningen. Nuvarande taxa ligger på
mellan 70 och 365 kr/ m2/månad beroende på storlek. Då upplåtelsen ofta är
kortade perioder är det bättre med en kostnad/vecka.
Tekniska nämnden beslutade 2016-12-13 att föreslå kommunfullmäktige att anta
”Avgifter, upplåtelse av allmän plats” för Mariestads kommun i enlighet med
upprättat förslag samt att de nya avgifterna gäller från 2017-03-01.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Henrik Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ida Ekeroth (S) yrkar att avgiften för uteserveringar ska vara oförändrad, det vill säga
210 kronor/m2/säsong.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-12-13, § 240, Revidering av taxor för
upplåtelse av allmän plats i Mariestad.
Förslag till avgifter för upplåtelses av allmän plats i Mariestads kommun.
Befintliga avgifter för upplåtelse av allmän plats i Mariestads kommun.
Taxor för uteserveringar.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-23, Revidering av
taxor för upplåtelse av allmän plats
Protokollsutdrag ksau § 9/17

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 13

Dnr 2016/00349

Motion om att ta fram riktlinjer för vad som vägs in i begreppet
närproducerade råvaror/livsmedel inför kommande
upphandlingar
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion.
Motivering:
Mariestads kommuns har antagna riktlinjer för kostverksamheten som tydligt visar på
viljan att möjliggöra för lokala producenter att lämna anbud.
Begreppet närproducerat/lokalproducerat är inte tillämpningsbart enligt Lagen om
offentlig upphandling, utan det är utformningen av förfrågningsunderlag och dialog
med producenter i närområdet som möjliggör/öppnar upp för dessa att lämna
anbud.
Utbildningsnämnden arbetar sedan år 2013 aktivt med kostens riktlinjer, där
närproducerade råvaror och livsmedel finns med prioriterat fokus vid kostens
upphandlingar.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att kommunen tar fram tydliga
riktlinjer för vad som vägs in i begreppet närproducerade råvaror/livsmedel inför
kommande upphandlingar. Motionen överlämnades till utbildningsnämnden för
beredning.
Det finns ingen officiell definition av hur nära närproducerat är. Närproducerade
livsmedel definieras av föreningen Livsmedels Sverige på Lantbruksuniversitetet som
mat som produceras, förädlas och konsumeras inom ett visst område där avsändaren
framgår tydligt.
Av Mariestad kommuns riktlinjer för kostverksamheten i Mariestads kommun
framgår att Mariestads kommun använder en stor andel svenska livsmedel.
Kommunen strävar efter att – inom ramen för upphandlingsreglerna – bibehålla och
helst öka den andelen. Ambitionen är att öka andelen lokalproducerade livsmedel
och andelen ekologiska livsmedel, minska matsvinnet i alla led, ha en produktion
med låg klimatpåverkan och minska onödiga tillsatser i maten. Det framkommer
även att Ambitionen är att – inom ramen för upphandlingsreglerna – öka andelen
svenska livsmedel. Genom att dela upp livsmedelsupphandlingarna i mindre
varuområden kan mindre företag lättare klara av att lägga konkurrenskraftiga anbud.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 13 (forts.)

__________________________
Det går inte att fastställa begreppet närproducerat då detta är beroende av produkt
samt tillgång i närområdet. Att precisera närproducerat skulle snarare minska
möjligheten att uppnå målen i riktlinjerna.
Utbildningsnämnden beslutade 2016-12-13 att föreslå kommunfullmäktige besluta att
avslå motion med följande motivering:
Mariestads kommuns antagna riktlinjer visar tydligt på viljan att möjliggöra för lokala
producenter att lämna anbud.
Begreppet närproducerat/lokalproducerat är inte tillämpningsbart enligt Lagen om
offentlig upphandling, utan det är utformningen av förfrågningsunderlag och dialog
med producenter i närområdet som möjliggör/öppnar upp för dessa att lämna
anbud.
Utbildningsnämnden har sedan år 2013 arbetat aktivt med kostens riktlinjer, där
närproducerade råvaror och livsmedel finns med prioriterat fokus vid kostens
upphandlingar.
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

Motion av Marie Bivefors (SD) om att kommunen tar fram tydliga riktlinjer för vad
som vägs in i begreppet närproducerade råvaror/livsmedel inför kommande
upphandlingar.
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-12-13 § 182, Motion om att ta fram
riktlinjer för vad som vägs in i begreppet närproducerade råvaror/livsmedel inför
kommande upphandlingar.
Skrivelse upprättad av kostchef Ann-Christine Gustafsson och utbildningschef
Katarina Lindberg 2016-11-11, Motion om att ta fram riktlinjer för vad som vägs in i
begreppet närproducerade råvaror/livsmedel inför kommande upphandlingar”.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-23, Motion om att
ta fram riktlinjer för vad som vägs in i begreppet närproducerade råvaror/livsmedel
inför kommande upphandlingar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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__________________________
Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun
Protokollsutdrag ksau § 10/17

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Marie Biverfors, Utbildningschef Katarina Lindberg, Kostchef Ann-Christine Gustavsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00350

Motion om ökad andel närproducerade och ekologiska
livsmedel inom kommunens verksamheter
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Motivering:
I kommunens riktlinjer för kostverksamheten framgår att Mariestads kommun
använder en stor andel svenska livsmedel. Ambitionen är att öka andelen
lokalproducerade livsmedel och andelen ekologiska livsmedel.
Kommunen har sedan år 2012 arbetat för att hitta bra sätt för lokala leverantörer att
kunna lämna anbud på sina varor. Hållbara val, i sann biosfäranda, för lokala
arbetstillfällen där även smak och kvalitet fått styra.
Utbildningsnämnden arbetar aktivt med att öka andelen närproducerade livsmedel
inom kommunens verksamheter. Detta har resulterat i att kommunen för närvarande
har upphandlade avtal med elva lokala leverantörer. I vissa av dessa avtal har
leverantören ett flertal lokala producenter.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att:
-

Det ska göras en kartläggning på nuvarande livsmedel inom verksamheten,
som kunde ersättas med närproducerat ekologiska livsmedel på ett
kostnadseffektivt hälsofrämjande sätt.

-

Det ska göras en kartläggning och få kontakt med lokala bönder och
näringsidkare för ett framtida samarbete när det gäller inköp av
lokalproducerad mat.

-

Kommunen ska satsa på att sätta Mariestad på kartan som den mest ekovänligaste och lokalfrämjande staden.

Motionen har överlämnats till utbildningsnämnden för beredning.
Av Mariestad kommuns för kostverksamheten framgår att: Mariestads kommun
använder en stor andel svenska livsmedel. Kommunen strävar efter att – inom ramen för
upphandlingsreglerna – bibehålla och helst öka den andelen. Ambitionen är att öka andelen
lokalproducerade livsmedel och andelen ekologiska livsmedel, minska matsvinnet i alla led, ha en
produktion med låg klimatpåverkan och minska onödiga tillsatser i maten.
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Kommunen har sedan år 2012 arbetet för att hitta bra sätt för lokala leverantörer att
kunna lämna anbud på sina varor. Hållbara val, i sann biosfäranda, för lokala
arbetstillfällen där även smak och kvalitet fått styra. I dagsläget har kommunen
upphandlade avtal med 11 lokala leverantörer. I vissa av dessa avtal kan en leverantör
ha ett flertal lokala producenter. Detta har lett till att upphandlingsenheten samt
kostavdelningen deltagit och informerat vid ett flertal seminarier, exempelvis
Upphandling24 och Lokalproducerat i Väst. Kostchefen deltog även som
representant för de offentliga köken i Västra götalandsregionen i ett dialogmöte med
Länsstyrelsen i Göteborg. Detta möte var initierat av Landsbygdsnätverket.
Kostchefen deltar i årsvisa träffar med LRF kommungrupp i Mariestad där frågor om
livsmedel och upphandling tas upp.
Kommunen strävar efter att kontinuerligt öka andelen ekologiska råvaror i de
offentliga måltider som serveras och vid den senaste mätningen, 2015, uppgick
andelen ekologiska livsmedel till 20 procent. Idag finns dock inte ekologiska
lokalproducerade alternativ till alla råvaror kommunen inhandlar.
Det är viktigt med fortsatt lokal matproduktion för att ha en levande landsbygd. Det
är också viktigt för biologisk mångfald och sysselsättning. De upphandlingsregler
som antagits ger även möjlighet att handla mer lokalproducerat och/eller ekologiskt.
Om ekologisk lokalproducerad mat ska prioriteras kommer en kostnadsökning att
ske.
Utbildningsnämnden beslutade 2016-12-13 att föreslå kommunfullmäktige besluta att
avslå motion med följande motivering:
I Mariestad kommuns riktlinjer för kostverksamheten framgår att Mariestads
kommun använder en stor andel svenska livsmedel. Ambitionen är att öka andelen
lokalproducerade livsmedel och andelen ekologiska livsmedel.
Kommunen har sedan år 2012 arbetat för att hitta bra sätt för lokala leverantörer att
kunna lämna anbud på just sina varor. Hållbara val, i sann biosfäranda, för lokala
arbetstillfällen där även smak och kvalitet fått styra.
Utbildningsnämnden arbetar aktivt med att öka andelen närproducerade livsmedel
inom kommunens verksamheter. Detta har resulterat i att kommunen för närvarande
har upphandlade avtal med 11 lokala leverantörer. I vissa av dessa avtal har
leverantören ett flertal lokala producenter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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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 från utbildningsnämnden 2016-12-13 § 183, Motion om ökad andel
närproducerade och ekologiska livsmedel inom kommunens verksamheter.
Motion av Marie Bivefors (SD) om ökad andel närproducerade och ekologiska
livsmedel inom kommunens verksamheter.
Tjänsteskrivelse upprättad av kostchef Ann-Christine Gustafsson och
utbildningschef Katarina Lindberg 2016-11-11, Motion om ökad andel
närproducerade och ekologiska livsmedel inom kommunens verksamheter.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-23, Motion om
ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel inom kommunens
verksamheter
Protokollsutdrag ksau § 11/17

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Marie Bivefors)
(Utbildningschef Katarina Lindberg)
(Kostchef Ann-Christine Gustavsson)
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Dnr 2016/00476

Yttrande över samrådsremiss för E20, sträckan GöteneMariestad
Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun lämnar följande yttrande över samrådsremiss för E20, sträckan
Götene-Mariestad:
Mariestads kommun har tagit del av samrådsunderlaget och bedömer att det
behandlar relevanta frågeställningar och effekter på ett i huvudsak bra sätt.
Kartmaterialet är dock överlag av låg kvalitet och behöver förbättras och förfinas
inför nästa steg i planeringen. Det gäller särskilt områden där det är aktuellt med
nysträckning eller breddning av vägen. I det fortsatta arbetet bör utöver vad som
framgår under punkten 6.2 utredas och redovisas hur framkomlighet och
trafiksäkerhet säkerställs under ombyggnadstiden.
Kommunens ställningstagande i fråga om betydande miljöpåverkan meddelas i
särskilt beslut från miljö- och byggnadsnämnden.
Bakgrund

Mariestads kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ett samrådsunderlag
som beskriver utredningsområdet för ombyggnad av E20 på sträckan GöteneMariestad. Kommunen ska även ta ställning till om ombyggnaden bedöms medföra
betydande miljöpåverkan. Synpunkter på samrådsunderlaget ska vara Trafikverket
Region väst tillhanda senast 20 januari 2017.
Målet med ombyggnaden på aktuell sträcka är mötesfri väg med mitträcke och 2+2
körfält med en skyltad hastighet på 100 km/tim samt planfria
korsningar/trafikplatser. Vägsträckan är ca 20 km lång. Vägens körbanebredd blir
totalt 16,5 m. Vägens placering inom utredningsområdet är i dagsläget inte fastställd
utan kommer att utredas i det fortsatta planeringsarbetet. Ombyggnaden planeras
starta år 2022.
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.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2016-12-27,
yttrande angående vägplan för E20, sträckan Götene-Mariestad.
Samrådsunderlag, Vägplan E20 Götene-Mariestad. Trafikverket 2016-12-06.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-28, Yttrande över
samrådsremiss för E20, sträckan Götene-Mariestad
Protokollsutdrag ksau § 12/17

Expedieras till:
Trafikverket Region Väst
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
MEX-chef Erik Randén
Teknisk chef Michael Nordin
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Kartchef Göran Persson
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Dnr 2016/00497

Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs
av privata utförare
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till ”Program för uppföljning
och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare”.
Bakgrund

Enligt kommunallagen (KL) får kommuner lämna över vården av en kommunal
angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ efter beslut av
kommunfullmäktige. Detta gäller såvitt det inte i lag eller förordning anges att
verksamheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om den innefattar
myndighetsutövning. De nya bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2015.
Det har genom lagändringarna införts en uttrycklig skyldighet för kommuner att
kontrollera och följa upp verksamhet som utförs av privata utförare. I 3 kap. 19 b §
KL stadgas att kommunfullmäktige, för varje mandatperiod, ska anta ett program
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare. I programmet ska det även anges hur kommunfullmäktiges mål och
riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens
insyn ska tillgodoses.
Syftet med att kommunfullmäktige ska lägga fast ett program för varje mandatperiod
är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå för att där
lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling
till brukare och allmänhet. Kommunfullmäktiges program ska vara vägledande för
hur arbetet med att ge privata aktörer uppdrag att utföra kommunala angelägenheter
ska genomföras och vad det ska innehålla.
Sektor stöd och omsorg har upprättat ett förslag till Program för uppföljning och
insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-29, Program för
uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.
Förslag till Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata
utförare
Protokollsutdrag ksau § 14/17

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
(Socialnämnden, Helen Andersson)
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova)
(Utbildningsnämnden, Carina Törnell)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
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Dnr 2017/00014

Handlingar att anmäla
Ksau

Protokoll från möte 2016-12-21 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2017-01-11 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________
Kfu

Protokoll från möte 2017-01-10 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________
IT-nämnden

Protokoll från möte 2016-12-05 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________
Lönenämnden

Protokoll från möte 2016-12-01 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________
Mariehus Fastigheter AB

Protokoll från möte 2016-12-06 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________
Mariehus AB

Protokoll från möte 2016-12-06 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________
Kommunrevisionen

Revisionsrapport avseende granskning av vikarieanskaffning inom socialnämndens
verksamheter anmäls och läggs till handlingarna. (KS 2016/494)
______________________________
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MTG-styrgrupp

Anteckningar från möte 2016-10-28 anmäls och läggs till handlingarna.
Anteckningar från möte 2016-12-20 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen

Protokoll från möte 2016-12-02 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
RÖS

Protokoll från möte 2016-12-15 anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Trafikverket

Meddelande om ställningstagande för ombyggnad av E20 förbi Mariestad anmäls och läggs
till handlingarna. (KS 2010/206)
____________________________
Delegationsbeslut – trafiksamordnare

Delegationsbeslut för färdtjänst perioden 1 november – 30 november samt
1 december – 31 december anmäls och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut för riksfärdtjänst för perioden 1 november – 30 november samt
1 december – 31 december anmäls och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut för skolskjuts för perioden 1 december – 31 december anmäls och läggs
till handlingarna.
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Protokollsanteckning § 2

Vänsterpartiet röstade i kommunfullmäktige för en budget avseende 2017 med högre ram
för kommunstyrelsens verksamhet än den vi har att ta ställning till vid dagens
sammanträde. Det är alliansmajoritetens ram vi har att förhålla oss till efter beslut i
fullmäktige.
Jag är kritisk till att i samband med att vi fattar beslut om detaljbudget för
kommunstyrelsens verksamhet för 2017, införa s k buffertar. Det är oklart i
beslutsunderlaget om det är buffertar eller besparingar som avses. Jag tolkar det dock som
en ren besparing och tror att det kommer att få negativa konsekvenser för flera
verksamheter. Det styrks inte minst i konsekvensanalyserna.
Mariestad 2017-01-16
Marie Engström Rosengren (V)
_______________________________
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