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Sammanträdesdatum
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Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 8:00 – 12:15

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Henrik Karlsson (M)
Janne Jansson (S)

Övriga deltagare

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ordförande tekniska nämnden § 176
Sven-Inge Eriksson (KD)
1:e vice ordf tekniska nämnden § 176
Linn Brandström (M)
2:e vice ordf tekniska nämnden § 176

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande ej § 189
ledamot
ledamot

Michael Nordin
Amanda Haglind
Inga-Lill Lindblad
Elisabeth Westberg
Tina Karling Hellsvik
Thomas Johansson
Ramona Nilsson
Jonas Eriksson
Stefan Wallenå
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

teknisk chef § 176
VA-ingenjör § 176
assistent § 176
ekonom § 176
stadsplanechef §§ 182-185
chef sektor samhällsbyggnad § 186
utvecklingschef § 178
ekonomichef § 177
chef sektor ledning § 177
kommunchef
sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth och Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Janne Jansson § 189

Utdragsbestyrkande

§§ 174-193
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Sammanträdesdatum
2017-05-10

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-05-10

Anslagsdatum

2017-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-06-07
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 174

Dnr 2017/00005

Handlingar att anmäla

1.

Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att bevilja bygglov för placering av
dubbelsidig bildväxlande reklamskylt vid E20 och väg 26. (KS 2014/391)

2.

Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att meddela positivt förhandsbesked om
bygglov för ändrad användning från kontor till bostadsändamål på fastigheten
Lejonet 9, Mariestads kommun. (KS 2016/277)

3.

Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut att meddela positivt förhandsbesked om
bygglov för ändrad användning från kontor till bostadsändamål på fastigheten
Ärlan 3, Mariestads kommun. (KS 2016/277)

4.

Kommunstyrelsen Töreboda kommun. Beslut att godkänna upprättat förslag
till reviderat samverkansavtal om turism mellan kommunerna Mariestad,
Töreboda, Gullspång och Karlsborg. (KS 2017/107)

5.

Kommunstyrelsen Gullspångs kommun. Beslut att godkänna upprättat förslag
till reviderat samverkansavtal om turism mellan kommunerna Mariestad,
Töreboda, Gullspång och Karlsborg. (KS 2017/107)

6.

Trafikverket. Samrådsredogörelse för åtgärdsvalsstudie för väg 26, HalmstadKristinehamn. (KS 2015/95)

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 175

Dnr 2017/00007

Inbjudningar

1.

Kommunakuten. Inbjudan till seminariet ”Juridik för kommunägda företag” den
12 september 2017 i Stockholm.

2.

Kommunakuten. Inbjudan till kursen ”Det kommunala ansvaret för skolskjutsar
– en genomgång” den 2 juni 2017 i Stockholm.

3.

Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till konferensen ”Vi vässar
välfärden inför framtidens utmaningar” den 25 augusti 2017 i Göteborg samt
den 28 augusti 2017 i Stockholm.

4.

Trafikverket. Inbjudan till samrådsmöte för E20 mellan Götene och Mariestad i
Götene och Mariestads kommuner den 27 maj 2017 i Björsäter. (KS 2016/476)

5.

Sotenäs kommun m.fl. Inbjudan till ”Smögendagen, Vad krävs för en hållbar
utveckling på landsbygden?” den 27 juni 2017 i Smögen.

6.

Västra Götalandsregionen. Inbjudan till Idéträff om sociala investeringar den 19
maj 2017 i Göteborg alternativt den 7 juni 2017 i Vårgårda.

7.

Västra Götalandsregionen. Inbjudan till samtal om ”Hur möter vi morgondagen
med nya former av samverkan?” den 23 maj 2017 i Alingsås.

8.

Dagens Samhälle. Inbjudan till kommunalrådet till årets Samhällsgala den 10 maj
2017 i Stockholm.

9.

Sveriges Kommuner och Landsting, Umeå kommun m.fl. inbjudan till
konferensen ”Sverige och världen 2030 – vägval för socialt hållbar framtid” den
14-15 juni 2017 i Umeå.

Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 176

Dnr 2017/00093

Dialogmöte med tekniska nämndens presidium 2017
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Dialogmötet rapporteras till kommunstyrelsen 2017-05-15.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-12-07 att genomföra dialogmöten
med tekniska nämndens presidium vid följande tillfällen år 2017: 22 februari, 10 maj,
6 september samt den 6 december.
Vid dagens sammanträde diskuteras bland annat följande frågor:
Lägesrapport över pågående och planerade investeringar
Teknisk chef Michael Nordin informerar om följande pågående och planerade
investeringar:
- Vänershofshallen
Rivning av Vänershofshallen kommer genomföras under våren och vara klar till
sommaren 2017.
- Rotundan
Pågående ombyggnation och renovering av Rotundan kommer vara klar till den
1 augusti 2017.
- Servicehus på hamnplan
Byggnationen kommer att påbörjas i höst. Modulerna för Sjöräddningssällskapet
kommer dock uppföras under vår/sommar 2017.
- Trafiklösningar för de nya skolorna
Arbete med bland annat nya gång- och cykelvägar, rondeller och andra lösningar
för ökad trafiksäkerhet i områdena kring de nya skolorna Prisma och Unica pågår
och kommer vara klart i augusti 2017.
- Cykelnätsplanen
Upprustning av befintliga cykelbanor och även nyanläggning pågår kontinuerligt
under året.
- Stockholmsvägen
Genomförande pågår.
Bemanning/tjänster
Teknisk chef Michael Nordin informerar om pågående rekryteringar inom
verksamhet teknik.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 176 (forts).

________________________________
Inriktning av skötsel inför sommaren
Tekniska nämnden har sedan tidigare antagit en skötselplan inför sommaren där
prioriterade områden tydliggörs. Nämnden har även upprättat ett samarbetsavtal med
Maria Nova och på så sätt säkerställt att det finns resurser inför sommarperioden.
Parkchefen kommer att ha ansvaret för hamnområdet i sommar och det kommer
läggas mer resurser på skötsel både i hamnen och i skärgården än föregående år.
Badhuset
Teknisk chef Michael Nordin informerar om det pågående arbetet inför om- och
tillbyggnad samt tillgänglighetsanpassning av badhuset.
Nya förskolor (Sjölyckan och Kronopark)
Assistent Inga-Lill Lindblad informerar om det pågående arbetet inför byggnationen
av två nya förskolor. Förskolorna ska uppföras på Kronopark och Sjölyckan och är
så kallad energiinnovativa förskolor. Intresset att lämna in anbud har varit stort och
anbudstiden går ut den 22 maj. Målsättningen är att förskolan på Kronopark ska stå
klar våren 2019 och förskolan i Sjölyckan våren 2020.
Hamnen
Teknisk chef Michael Nordin informerar om tekniska nämndens uppdrag att
undersöka möjligheterna att projektera en myndighetskaj i hamnområdet. En
förstudie har genomförts och denna påvisar möjligheter att utveckla den sk
”oljekajen” till en myndighetskaj. Kostnaden för detta uppgår till ca 10 miljoner
kronor.
Redovisning av investeringsprojekt som är möjliga att förlägga till annan
tidpunkt
Teknisk chef Michael Nordin återrapporterar uppdraget gällande vilka investeringsmedel som är möjliga att ombudgetera från år 2017 till år 2018. Totalt sett finns ett
utrymme att ombudgetera 40, 5 mnkr varav 19,5 mnkr från VA och 21 mnkr från
fastighet.
Övriga frågor
- Lyrestad
Diskussion förs kring trafiksituationen i Lyrestad.
- Marieholmsbron.
Arbetsutskottet tar upp Marieholmsbron och den påverkan som bron har på
Vadsbo museum. Efter renoveringen av bron genererar de fordon som kör på
bron omfattande vibrationer i museet vilket i förlängningen kan riskera skador på
fastigheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 176 (forts).

________________________________
- Gräshoppan
Teknisk chef Michael Nordin informerar om att tekniska nämnden har erhållit en
skrivelse från Konkurrensverket gällande upphandlingen och uppförandet av
gruppbostad på Gräshoppan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Dialogmöte med tekniska
nämndens presidium.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Teknisk chef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 177

Dnr 2016/00461

Konsekvensbeskrivning av kommunstyrelsens budget 2018
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-22 om preliminära budgetramar
för kommunens nämnder. Beslutet innebär att nämnderna prelimärt får oförändrade
ramar jämfört med år 2017. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetdag 26 april
redovisade respektive nämnd vilka konsekvenser detta får för nämndens verksamhet.
Konsekvenserna kan ha olika orsaker, t.ex. förändrad lagstiftning, demografiska
förändringar, utveckling och förändring av den egna verksamheten.
Kommunstyrelsens verksamheter har tidigare upprättat beskrivningar av dessa
förändringar i omvärldsanalysen inför budgetdagen 25 januari.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-04-19 att återremittera ärendet för
att revidera och omarbeta dokumentet. Ekonomichef Jonas Eriksson och chef för
sektor ledning Stefan Wallenå presenterar det reviderade dokumentet på
sammanträdet.
Underlag för beslut

Konsekvenser av åtgärder utifrån preliminär budgetram, kommunstyrelsens
verksamheter 2017-05-03
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Konsekvensbeskrivning av
kommunstyrelsens budget 2018.

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Ekonom Ida Nilsson
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 178

Dnr 2016/00119

Riktlinjer för medfinansiering vid ansökan om stöd till
investeringar i fritids- och idrottsanläggningar
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till ”Riktlinjer för
kommunal medfinansiering vid ansökan om projektstöd för investeringar i
fritids- och idrottsanläggningar”.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att reservera 250 tkr av kommunstyrelsens medel till
förfogande år 2017 för att medfinansiera investeringar inom ramen för stödet
för investeringar i fritids- och idrottsanläggningar.
Från år 2018 tillförs utvecklingsenheten 250 tkr i utökad ram för att möjliggöra
medfinansiering av investeringar inom ramen för stödet för investeringar i
fritids- och idrottsanläggningar.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare återremitterat en ansökan från Torsö BIF om
kommunal medfinansiering av sökt projektstöd ur Landsbygdsfonden.
Kommunstyresen gav i samband med återremissen kommunchefen i uppdrag att
upprätta riktlinjer för beviljande av sådan medfinansiering. Förslag till riktlinjer har
presenterats och återremitterats vid två tillfällen, där senaste återremissen följdes av
ett beslut att inskränka möjligheten att söka enbart till föreningar.
Förslaget till riktlinjer gäller det stöd som av Länsstyrelsen benämns: Stöd till
investeringar i fritids- och idrottsanläggningar. Innehållet betyder i stora drag att stöd
ska kunna beviljas förutsatt att Länsstyrelsens kriterier uppfylls och att
investeringen/projektet ligger i linje med kommunens strategiska dokument såsom
Vision 2030 och Landsbygdsstrategin. Huvuddragen redovisas nedan.
Vem kan söka?
Föreningar som verkar för att förbättra möjligheterna att bo, leva och verka på
landsbygden.
Vad kan man söka medfinansiering för?
Medfinansiering kan sökas för projekt där kriterierna för länsstyrelsens ”stöd till
investeringar i service och fritid på landsbygden” uppfylls och där offentlig
medfinansiering krävs. Medfinansiering kan beviljas projekt där något av följande
gäller:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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________________________________
-

Insatser som ligger i linje med de prioriterade områden som pekas ut i
Mariestads kommuns landsbygdsstrategi.

-

Insatser som ligger i linje med Mariestads kommuns Vision 2030.

Medfinansiering kan inte sökas för:
-

Projekt som kommer en enskild privatperson till gagn.

-

Insatser som kan betecknas som ordinarie verksamhet eller ordinarie drift.

-

Insatser som redan är finansierade av kommunen genom andra bidrag.

Beslutstillfällen är begränsade till två gånger per år:
Beslut KS

Sista ansökningsdatum

Maj

31 mars

Oktober

31 augusti

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utvecklingschef Ramona Nilsson 2017-04-21, Riktlinjer för
kommunal medfinansiering vid ansökan om projektstöd för investeringar i fritidsoch idrottsanläggningar.
Förslag till Riktlinjer för kommunal medfinansiering vid ansökan om projektstöd för
investeringar i fritids- och idrottsanläggningar.
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Bedömningsgrunder för stöd till investeringar i
service och fritid på landsbygden.
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stöd till investeringar i service och fritid på
landsbygden.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Riktlinjer för kommunal
medfinansiering vid ansökan om projektstöd för investeringar i fritids- och
idrottsanläggningar.

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Utvecklingschef Ramona Nilsson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 179

Dnr 2017/00098

Avstämning av pågående arbete med trafikförsörjningsprogrammet
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till remissvar till Skaraborgs
kommunalförbund.
Kommunalförbundet sammanställer därefter inkomna synpunkter från kommunerna
i Skaraborg till ett gemensamt svar till DKR 2017-06-09.
Bakgrund

Enligt beslutade samverkansformer mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och
kommunerna avseende kollektivtrafiken i Västra Götaland ska VGR årligen göra en
avstämning av arbetet med implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet. Det
finns inget dokument som ska godkännas utan remissen är en avstämning av
pågående arbete. Enligt beslut i BHU riktas remissen nu till de fyra
kollektivtrafikråden i stället för till varje kommun för sig.
Nuvarande program har en långsiktig målbild som sträcker sig fram till år 2025 och
aktuell avstämning gäller för år 2016. Remissen innehåller även en avstämning av
samverkansformerna mellan kommuner och Västra Götalandsregionen, inklusive
Västtrafik. Vidare innefattar avstämningen en kortfattad redogörelse för uppstarten
av de områden som i det nya trafikförsörjningsprogrammet pekats ut som
”prioriterade utvecklingsområden”. Syftet med aktuell avstämning är även att ge
kommunerna möjlighet att lämna synpunkter inför kommande revidering av
trafikförsörjningsprogram.
Västra Götalandsregionen önskar få svar på följande frågeställningar:

Justerandes signatur

-

Eventuella reflektioner kring måluppfyllelsen från föregående programperiod
till 2016.

-

Finns det något/några prioriterat/-de utvecklingsområde/-n som
kollektivtrafikrådet finner särskilt angeläget att involveras i?

-

Rapporten: Samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland: Är de
redaktionella förändringar som genomförts i dokumentet acceptabla, så att
denna version kan ersätta den som beslutades vid skatteväxlingen?

-

Har ni förslag på förbättringsåtgärder för att förbättra kollektivtrafikrådens
arbete?

Utdragsbestyrkande
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________________________________
Trafiksamordnare Irene Andersson har upprättat ett förlag till remissvar till
Skaraborgs kommunalförbund.
Remissvaret från Skaraborgs kommunalförbund ska skickas till Västra
Götalandsregionens kollektivtrafiksekretariat senast 2017-06-22.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av trafiksamordnare Irene Andersson 2017-04-18, Remiss
kollektivtrafik (Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet).
Skrivelse upprättad av trafiksamordnare Irene Andersson 2017-04-18, Förslag till
yttrande: Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet.
Västra Götalandsregionen, koncernkontoret 2017-02-03, Avstämning av
trafikförsörjningsprogrammet.
Västra Götalandsregionen, koncernkontoret 2017-02-03, Uppföljning av regionalt
trafikförsörjningsprogram perioden 2012-2016.
Västra Götalandsregionen, koncernkontoret 2017-02-03, Samverkansformer kring
kollektivtrafik i Västra Götaland.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Avstämning av pågående
arbete med trafikförsörjningsprogrammet.

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Trafiksamordnare Irene Andersson)
(Skaraborgs kommunalförbund)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-10

Sida 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 180

Dnr 2017/00108

Utmärkelsen "Årets turismföretag"
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lugnåsbergets vandrarhem till
årets turismföretagare.
Bakgrund

Inför den första näringslivsgalan 2015 beslutade utvecklingsenheten att dela ut ett
pris till årets turismföretagare. För att vara aktuell för utmärkelsen ska nedanstående
kriterier uppfyllas.
Turismföretagaren ska:
-

Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör
premieras.

-

Genom gott entreprenörskap, vara en god förebild och ambassadör för andra
företagare i branschen.

-

Visa i vilja och handling ett intresse för samverkan både lokalt och nationellt
med såväl branschkollegor och andra.

Det goda värdskapet ska genomsyra alla delar i verksamheten och spegla av sig och
lyfta helhetsupplevelsen för hela området.
För att få in nomineringar har utvecklingsenheten annonserat i Mariestadstidningen,
lagt upp nyheter på kommun- och turistwebb och Facebook samt skickat ut
information i nyhetsbrev/e-postutskick i våra sändlistor.
Förslag till vinnare utses av en jury sammansatt av nyckelpersoner inom
besöksnäringen både lokalt och regionalt. Därefter har kommunstyrelsens
arbetsutskott att besluta om vinnaren av utmärkelsen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av turistchef Lotta Samuelsson 2017-03-29, Utmärkelsen Årets
turismföretag 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Utmärkelsen Årets
turismföretag 2017.

Expedieras till: Turistchef Lotta Samuelsson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 181

Dnr 2017/00175

Miljövårdsstipendiat 2016
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela Norrqvarns hotell och
konferens 2016 års miljövårdsstipendium.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1992-11-17 att inrätta ett kommunalt
miljövårdsstipendium för Mariestads kommun. Det är miljö- och byggnadsnämndens
uppgift att föreslå kandidat till kommunstyrelsen. Stipendiet är på 3 000 kronor och
ska delas ut årligen.
Kraven på den som ska få stipendiet är att man utfört betydande insatser för det
lokala miljö- och naturvårdsarbetet eller verkat för en god hushållning med
naturresurser i kommunen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-04-06 att förslå kommunstyrelsen i
Mariestads kommun att tilldela Norrqvarns hotell och konferens 2016 års
miljövårdsstipendium.
Motivering till utnämningen av Norrqvarns hotell och konferens:
”Norrqvarns uttalade ambition att arbeta med så mycket närproducerade råvaror som möjligt i sitt
kök främjar både hälsa och miljö, långväga transporter minskar och kvaliteten på råvarorna
bibehålls. Ambitionen är också att vara drivande för den småskaliga matproduktionen i
Skaraborg, där producenter av olika råvaror med miljöprofiler får chans att växa upp och hitta en
avsättning för sina produkter”.
Stipendiet för år 2016 är tänkt att delas ut i samband med kommunens företagsmässa
den 11:e maj.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2017-04-06 § 60, Förslag på
Mariestads kommuns miljövårdsstipendiat 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, miljövårdsstipendiat 2016.

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-10
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 182

Dnr 2016/00346

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för del av
Mariestads hamn, Mariestads centralort
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Mariestads hamn,
Mariestad centralort, Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-21, § 380 att ge
stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av
Mariestads hamn.
Syftet med planändringen är att utöver gällande markanvändning (hamnändamål)
även medge parkeringsändamål.
Planområdet ligger i Mariestads hamn. Det omfattar ca 2,65 ha och är beläget ca 700
meter nordväst om Mariestads centrum. Planområdet gränsar i söder till kv. Bojen, i
väster till vattenområden, i norr till yttre hamnområdet och i öster dels till
vattenområden och dels ett parkområde.
Förslag till ändring av detaljplan för del av Mariestads hamn, Mariestad centralort,
Mariestads kommun har varit föremål för samråd och granskning under hösten 2016
respektive våren 2017. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett särskilt utlåtande
samt ett granskningsutlåtande.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson och stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik 2017-04-27, Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för del av
Mariestads hamn, Mariestads centralort, Marietstads kommun
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)
Granskningsutlåtande

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Tekniska nämnden)
(Miljö- och byggnadsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-10
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 183

Dnr 2016/00384

Beslut om granskning: Ändring av detaljplan för del av
Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort, Mariestads kommun
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till ändring av detaljplan för del
av Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort, Mariestads kommun ska bli föremål för
granskning.
Bakgrund

AB Göta kanalbolag inkom 2016-10-11 med en 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 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 samt Lyrestad.
Planområdet omfattar ca 1,64 ha mark och är centralt beläget i Lyrestads 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 att, genom ändring av detaljplan, medge markanvändning
parkering jämte fastställd markanvändning i gällande plan (16-LYR-1184). Planen
upprättas enligt standardförfarande.
Förslag till ändring av detaljplanen var föremål för samråd under perioden 22 mars
t.o.m. 19 april 2017. Inkomna yttranden har sammanställts i ett särskilt utlåtande. Till
granskningshandlingen har inga större förändringar skett jämfört med
samrådsförslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik, Beslut om granskning: Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden
1:2, Lyrestad tätort, Mariestads kommun.
Förslag till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort,
Mariestads kommun, Plankarta med bestämmelser (granskningshandling)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 183 (forts).
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Förslag till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort,
Mariestads kommun, Planbeskrivning (granskningshandling)
Förslag till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort,
Mariestads kommun, Särskilt utlåtande
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Beslut om granskning:
Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort, Mariestads
kommun.

Expedieras till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
AB Göta kanalbolag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 184

Dnr 2016/00329

Beslut om antagande: Detaljplan för Sandvikshusen,
Mariestads centralort
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sandvikshusen, Mariestad
centralort, Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-22 att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att ta
fram förslag till detaljplan för områden benämnda Sandvikshusen, Vadsbohöjden,
Bantorget och Mariakvarteren. Detta planförslag gäller för området kallat
Sandvikshusen.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus
inom planområdet. Utgångspunkten är att det på platsen ska uppföras fyra nya
flerbostadshus, omfattande cirka 140-160 lägenheter.
Planområdet ansluter till befintlig bebyggelse i norr, öster och söder. Planområdet
omfattar ett cirka 2,3 hektar stort område beläget ungefär 1,5 kilometer sydväst från
Mariestads centrumkärna.
Detaljplanearbetet har föregåtts av ett programskede där det genom analys av
området och utifrån befintliga förutsättningar har föreslagits en grundläggande
struktur för bebyggelse, grönytor, trafik m.m. Denna detaljplan tar fasta på
planprogrammets innehåll.
Förslag till detaljplan för Sandvikshusen har varit föremål för samråd och granskning
under vinter 2016-2017 respektive vår 2017. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse och i ett granskningsutlåtande.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2017-04-27,
Beslut om antagande: Detaljplan för Sandvikshusen, Mariestads centralort,
Mariestads kommun
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)
Planbeskrivning (antagandehandling)
Granskningsutlåtande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Mark-och exploateringschef Erik Randén)
(Miljö- och byggnadsnämnden)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 185

Dnr 2017/00176

Redovisning av aktuella detaljplaner 2017
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-04-19 framförde
ledamöterna i arbetsutskottet att de önskade en redovisning av pågående arbete med
detaljplaner och program hos stadsplaneavdelningen.
Stadsplaneavdelningens uppdragsöversikt innefattar uppdrag om detaljplaner och
program och uppdateras kontinuerligt vid avstämningar med kommunstyrelsens
arbetsutskott. Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik informerar om aktuell
uppdragsöversikt på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2017-04-20, Redovisning
av detaljplaneuppdrag 2017.
Planläget, Uppdragsöversikt april 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Redovisning av
detaljplaneuppdrag 2017.

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 186

Dnr 2015/00104

Tjänstegarantier inom sektor samhällsbyggnad (tekniska
nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt
kommunstyrelsen)
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att
komplettera det upprättade förslaget med ytterligare tjänstegarantier.
Vidare påtalar arbetsutskottet att det är viktigt att miljö- och byggnadsnämnden
verkar för att minska den totala handläggningstiden gällande myndighetshantering.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
upprätta förslag till tjänstegarantier inom, för kommuninvånarna, strategiskt utvalda
verksamhetsområden.
Syftet med tjänstegarantierna ska vara att tydliggöra och fastställa kommunens
servicenivå till kommuninvånarna inom strategiskt utvalda områden. För att uppnå
syftet med garantierna är det av stor vikt att dessa marknadsförs till
kommuninvånarna.
Chefen för sektor ledning samt fritidschefen upprättade, i samverkan med
representanter för kommunens övriga sektorer, förslag till tjänstegarantier. Förslaget
innefattade 17 förslag till tjänstegarantier samt två värdighetsgarantier.
Tjänstegarantierna fastställdes även av respektive nämnd. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2015-03-25 att återremittera ärendet för att tydliggöra att
kommunens åtaganden är mer långtgående än lagstiftningen.
Då ärendet åter behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 gav
arbetsutskottet kommunchefen i uppdrag att revidera dokumentet. Syftet med
revideringen var att tjänstegarantierna ska innebära större åtaganden för kommunens
verksamheter än lagstiftningen kräver.
Chefen för sektor samhällsbyggnad har upprättat förslag till tjänstegarantier för
verksamheterna inom sektorn.
Tekniska nämnden
Verksamhet teknik har utifrån detta arbetat fram en tjänstegaranti ”Leverans av
nybyggnadskarta” som är kopplad till samhällsbyggnadsprocessen och syftar till att
kommunen ska ligga i framkant när det gäller att hantera kommuninvånarnas
förväntningar på en snabbare process vid nybyggnation. Tjänstegarantin omfattar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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________________________________
främst kansli, Kart o Mät och VA. Leveranstiden på en nybyggnadskarta är redan
kort, men med ett bättre processflöde inom verksamheten utlovar verksamhet teknik
en leveranstid om maximalt åtta arbetsdagar.
Tekniska nämnden godkände 2017-03-14 tjänstegarantin och överlämnade den till
kommunstyrelsen för beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden
Verksamhet miljö- och bygg föreslog ändrad tjänstegaranti från 2015 års lydelse
enligt följande:
Tidigare skrivning: Beslut om bygglov meddelas inom tio veckor.
Föreslagen ny skrivning: Ett planenligt bygglov beviljas inom fyra veckor.
Tjänstegarantin är preciserad till planenliga bygglov och verksamheten kan i och med
det garantera ett lov inom fyra veckor. Lagstadgad tid för att meddela beslut om
bygglov är tio veckor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-04-06 att anta föreslagna
tjänstegarantier:
-

Ett planenligt bygglov beviljas inom fyra veckor

-

Svarstid på inlämnade handlingar ska inte överstiga två veckor.

Kommunstyrelsen
Förslag till tjänstegaranti:
Kontakt angående planbesked: Den som fått ett positivt planbesked kommer inom
tre veckor att bli kontaktad för tecknande av planavtal.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2017-03-14 § 57, Tjänstegarantier för
tekniska nämnden.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2017-04-06 § 59, Miljö- och
byggnadsnämndens tjänstegaranti 2017.
Tjänstegarantier inom sektor samhällsbyggnad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Tjänstegarantier inom
sektor samhällsbyggnad (tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt
kommunstyrelsen).

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Chef för sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 187

Dnr 2017/00167

Bostadsförsörjningsprogram - Gullspångs kommun
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande yttrande över förslag till
bostadsförsörjningsprogram för Gullspångs kommun:
1.

Mariestads kommun bedömer att förslaget till bostadsförsörjningsprogram ger
en bra bild av bostadsläget i kommunen under planeringsperioden. Framtagna
riktlinjer grundar sig på relevanta antaganden beträffande
befolkningsutvecklingen. Det är dock oklart huruvida riktlinjerna även tar
utgångspunkt i ett efterfrågat behov och om marknadsförutsättningar finns för
den planerade bostadsproduktionen.

2.

Bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar har på ett föredömligt sätt sina
utgångspunkter i ett både nationellt och regionalt perspektiv. Mariestads
kommun saknar dock både ett Skaraborgsperspektiv och ett MTG-perspektiv på
den framtida bostadsförsörjningen.

3.

Avslutningsvis vill Mariestads kommun även framhålla att förslaget till
bostadsförsörjningsprogram har ett upplägg som gör det tillgängligt och lättläst.
Programmet skulle med fördel även kunna kompletteras med inspirationsbilder
eller illustrationer som visar vad man tänker sig för typ av
bebyggelse/boendeformer.

Bakgrund

Gullspångs kommun har under våren 2017 upprättat ett förslag till
bostadsförsörjningsprogram. Mariestads kommun har beretts tillfälle att lämna
synpunkter på förslaget; Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2025 Gullspångs
kommun Västra Götaland.
Eventuellt svar med synpunkter ska inkomma till Gullspångs kommun senast
fredagen den 19 maj 2017.
Riktlinjerna för bostadsförsörjning 2017-2025 för Gullspång har överlämnats till
sektor samhällsbyggnad för beredning. Chefen för sektor samhällsbyggnad har med
anledning av detta upprättat ett förslag till yttrande över
riktlinjerna/bostadsförsörjningsprogrammet.
Underlag för beslut

Bostadsförsörjningsprogram. Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2025 Gullspångs
kommun, Västra Götaland 2017-04-11

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson
2017-04-27, Bostadsförsörjningsprogram – Gullspångs kommun

Expedieras till:
Chef för sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 188

Dnr 2017/00006

Partistöd 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna inkomna ansökningar och begäran om
partistöd samt betala ut partistöd för år 2017 till redovisande partier.
Bakgrund

Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft (KL 2 kap 9-12
§§). Den nya reglerna innebär att:
1. Partier som erhåller partistöd måste årligen redovisa att stödet använts för sitt
ändamål. Redovisningen av hur partistödet har använts ska även granskas.
Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande
bild av hur partistödet har använts.
2. Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet.
Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade med anledning av ovanstående att
partierna i fullmäktige ska lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har
använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med
rekvisitionen av partistödet.
I SKL:s kommentarer till underlag för de nya reglerna om partistöd samt i själva
propositionen om de nya reglerna finns vissa vägledande uttalanden kring
redovisning, granskning och utbetalning. Bland annat står det:

Justerandes signatur

-

Lagstiftningen är utformad så att det åligger kommunen som avser att lämna
partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning.

-

Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger
en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär
bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts,
både det som mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats
från tidigare år.

-

Redovisningen bör innehålla mer än ett uttalande att stödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör
bland annat framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av
partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen samt vilka
motprestationer som i så fall erhållits.

-

Har inte redovisning lämnats eller om det saknas granskningsintyg, ska
fullmäktige besluta att stöd inte ska utbetalas.

Utdragsbestyrkande
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Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut
kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängligt för allmänhet och media.
Hur partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till
medborgare och media är en fråga för respektive parti.
Inför 2017 års beslut om utbetalning av partistöd har administrativa enheten tagit
fram en gemensam mall för redovisning av partistöd, så att samtliga partier redovisar
sitt stöd på ett likartat sätt. Mallen innehåller ansökan, redovisning och
granskningsintyg.
Samtliga partier utom Sverigedemokrater har inkommit med ansökan/begäran om
partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-26,
Redovisning och beslut om utbetalning av partistöd 2017
Partiernas rekvisitioner av partistöd för år 2017 samt skriftliga redovisningar och
granskningsintyg.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur
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Ksau § 189

Dnr 2017/00182

Ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst år 2016
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning år 2016 för
Tolkförmedling Väst.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de
enskilda ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret
2016.

Ida Ekeroth (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som genom att bedriva språktolk- och
översättningsförmedling har i uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning och
översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet består av plats- och
distanstolkning samt meddelarservice och översättning av text.
Revisorerna för Tolkförmedling Väst har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet av dess direktion under år 2016.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för verksamheten. Den ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och
pröva om verksamheten har bedrivit enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen samt revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Tolkförmedling Väst har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att
direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.
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Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för de enskilda
ledamöterna i direktionen.
Underlag för beslut

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2016
Protokollsutdrag från direktionen 2017-04-07, § 275 gällande årsredovisning 2016
PM med bedömning avseende årsredovisning 2016 för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst upprättad av PwC:s auktoriserade revisor Gunilla Lönnbratt
2017-04-21
Revisionsberättelse för år 2016 upprättad av revisorerna i Tolkförmedling Väst 201704-13

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tolkförmedling Väst)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-10

Sida 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 190

Dnr 2017/00185

Om- och tillbyggnad av förskolan Vävaren
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

Kommunstyrelsen beslutar att teckna ett 15-årigt hyresavtal för förskolan
Vävaren med Mariehus Fastigheter AB. Det nya hyresavtalet innebär en utökad
kostnad om 348 tkr per år.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att använda delar av Leksbergs skola som temporära
lokaler för förskolan Vävaren under tiden för om- och tillbyggnad. Den
tillkommande kostnaden om ca 300 tkr för anpassningar av Leksbergs skola
finansieras inom ramen för utbildningsnämndens budget.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprätta ett
förslag till finansering av de utökade hyreskostnaderna om 348 tkr.
Bakgrund

Vävarens förskola finns i Ullervads upptagningsområde. I nuläget och de kommande
tre åren ses en stabil prognos av antalet barn som är i behov av förskoleplats.
Vävarens förskola hyrs av Mariehus Fastigheter AB. Förskolan har tre avdelningar
med för närvarande 58 barn inskrivna. Efter om- och tillbyggnation beräknas
lokalerna även fortsättningsvis kunna ta emot cirka
60 barn.
Lokalerna är i nuläget trånga och inte ändamålsenliga för dagens förskoleverksamhet.
De små och trånga lokalerna hämmar en kreativ och skapande miljö. Lokalernas
utformning påverkar de aktiviteter och den verksamhet som kan bedrivas och är inte
flexibla enligt Läroplanens mål. De är allmänt nedgångna och behöver rustas upp
ytmässigt. Ytskiktsrenoveringen rör främst väggar och golv. Den fysiska arbetsmiljön
för barn, pedagoger och köks- och lokalvårdspersonal uppfyller inte nuvarande krav.
Det saknas exempelvis personalutrymmen, omklädningsrum, mötesrum, förskolans
entréer är trånga och svårarbetade. Lokaler uppfyller inte de grundläggande
bestämmelserna i 3 kap. 2 a § Arbetsmiljölagen (AML). Det saknas även mötesrum
för pedagogerna.
En om och tillbyggnad av Vävarens förskola skulle kunna genomföras av Mariehus
Fastigheter AB med planerad start vecka 34. Mariehus har upprättat en skrivelse som
innefattar planering av renovering samt hyresförslag. Ombyggnationen beräknas
kunna vara klar under vecka 7 år 2018. Nuvarande hyresnivå är 100 tkr per månad
och beräknas efter ombyggnad uppgå till 129 tkr per månad.
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Under ombyggnationen behöver förskolan vara i tillfälliga lokaler. Efter en
inventering av befintliga kommunala lokaler har valet hamnat på Leksbergs skola där
det finns möjlighet att anpassa matsalsdelen för de yngre barnen 1-2 år.
Leksbergs skolas fritidshems och förskoleklass lokaler bedöms vara ändamålsenliga
under den begränsade tiden till de barn som är 3-5 år. Att använda Leksbergs skolas
lokaler ses som en temporär lösning under ombyggnationen.
Kommunens fastighetsförvaltare har tagit fram två kostnadsberäkningar för de
anpassningar som behöver göras på Leksbergs skola under ombyggnationen av
Vävaren. Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 300 tkr och finansieras inom
utbildningsnämndens ram.
Miljöinspektör och enhetschef för kostverksamheten ser inga hinder för Vävarens
förskola att ha verksamhet i Leksbergs lokaler då det inte kommer att bli någon
förändring mot dagens verksamhet. Maten kommer att levereras från centralköket
och befintligt kök kommer fortfarande vara mottagningskök med beredning av pasta,
ris potatis och sallad.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Un § 69/17 – Vävarens förskola – nytt hyresavtal, om- och
tillbyggnad
Tjänsteskrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg och t f chef förskola
och pedagogisk omsorg Britt-Marie Stam 2017-03-28
Skrivelse upprättad av tf chef förskola och pedagogisk omsorg Britt-Marie Stam
2017-04-26, Förskolan Vävaren om- och tillbyggnad
Skrivelse upprättad av vd för Mariehus Fastigheter AB 2017-03-22, Om- och
tillbyggnad av förskolan Vävaren i Ullervad
Kostnadsunderlag för anpassning av Leksbergs skola upprättad av Magnus Persson,
fastighetsförvaltare 2017-04-05

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Utbildningsnämnden, Carina Törnell)
(Utbildningschef Katarina Lindberg)
(Chef för förskola och pedagogisk omsorg Britt-Marie Stam)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomienhetschef Annica Olsson)
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova)
(Teknisk chef Michael Nordin, tf fastighetschef Lars Arvidsson)
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Dnr 3384

Information på sammanträdet
Inera – köp av aktier i bolaget

Kommunchef Kristofer Svensson informerar om att Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, har förvärvat Inera AB och nu erbjuder samtliga kommuner att
förvärva aktier i bolaget för att på så sätt enklare kunna använda sig av företagets
tjänster.
Inera är ett bolag som koordinerar landstingens och regionernas gemensamma ehälosarbete och tjänster som samverkas kring är bland annat 1177 Vårdguiden,
Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. Inera
ansvarar även för den tekniska infrastruktur och arkitektur som är en förutsättning
för de nationella e-hälsotjänsterna.
Ärendet bereds inom sektor ledning och kommer under våren att behandlas politiskt.
___________________________
Skaraborgs kommunalförbund

En utvärdering av Skaraborgs kommunalförbund kommer att genomföras under
året. Med utgångspunkt i detta diskuterar arbetsutskottet kommunalförbundets
arbete och uppdrag.
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Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Alhagenstugorna

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att komplettera
aktuell skötselplan för kommunens fastigheter att även omfatta stugorna i Alhagen.
Skolmuséet i Leksberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att undersöka
möjligheterna att flytta skolmuseet i Leksberg och hitta en placering för muséet i de
centrala delarna av Mariestad, gärna i anslutning till Alhagenstugorna.
Tillgänglighetsanpassning av Vadsbo museum

Den nya museilagen som träder i kraft den 1 juli 2017, innebär bland annat krav på
tillgänglighetsanpassning av museerna. Med anledning av detta ger kommunstyrelsens
arbetsutskott kommunchefen i uppdrag att ta kontakt med fastighetsägaren Statens
fastighets verk för att gemensamt undersöka möjligheterna att installera hiss i Vadsbo
museum.
Grönplan för Mariestads kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att revidera
Mariestads kommuns grönplan så att den är uppdaterad och harmonierar med övriga
aktuella styrdokument.

Expedieras till:
Kommunchef Kristofer Svensson
Teknisk chef Michael Nordin
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Museichef Linda Svensson
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Dnr 2017/173

Anläggning för storskalig batterifabrik – förfrågan om
etableringsmöjlighet
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ställer sig positiv till att erbjuda Mariestad och Skövde som möjlig
etableringsort för Northvolts etablering av en batterifabrik.
Bakgrund

Företaget Northvolt AB (tidigare SGF Energy AB) har planer på att anlägga en
batterifabrik i Sverige och/eller Finland. Med anledning av detta undersöker de
möjligheterna att hitta en bra plats för en storskalig tillverkning av batterier som
kommer att utgöra ett viktigt bidrag till att möjliggöra en bred användning av
utsläppsfria motorer.
Mariestad och Skövde kommuner har, tillsammans med ett flertal andra kommuner,
under våren fått förfrågan/erbjudande om att delta i processen inför val av
etableringsort.
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