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(M) Ordförande
(C) 1:e vice ordförande
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(M) Ledamot, deltog ej § 7
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Kommunchef
Stadsplanechef § 3, §§ 4-7
Planarkitekt §§ 4-7
Ekonomichef § 8, § 16
Chef sektor ledning § 8, § 16
Chef sektor samhällsbyggnad §§ 12-13, §§ 17-18
Utvecklingschef § 13
Projektledare § 13
Teknisk chef § 9
Säkerhetssamordnare § 3
Planarkitekt § 3
Konsult § 15
Integrationssamordnare § 18
Sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Anslagsdatum

2017-01-12

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg
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Ksau § 1

Dnr 2016/00001

Handlingar att anmäla
1. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för
jämställdhet och jämlikhet. Som ett led i det arbetet har två exemplar av
handboken Schyst! och Schysta övningar! Skickats till samtliga
kommunförvaltningar i länet.
2. Regeringskansliet, Socialdepartementet. Regeringens skrivelse Makt, mål och
myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.
3. Tekniska nämnden. Beslut att ge verksamhet teknik i uppdrag att påbörja
upphandling av servicebyggnad vid ställplatserna i Mariestads hamn enligt
redovisat förslag.
4. Tekniska nämnden. Beslut att överlämna förslag till omvärldsanalys för MTGteknik för år 2018 till kommunstyrelsen i Mariestad, Töreboda och Gullspång.
5. Minnesanteckningar från dialogmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och
LRF den 19 december 2016.
6. Vänerns vattenvårdsförbund. Vänertelegrammet nummer 4 år 2016.
7. Västra Götalandsregionen, Regionfullmäktige. Beslut att valkretsarna för val till
regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) i Västra Götalands läns landsting ska
vara de samma som vid val till riksdagen. (KS 2016/219)
8. Naturvårdsverket, Europeiska miljöbyrån. Miljösignaler 2016, Mot en ren och
smart mobilitet, Transporter och miljö i Europa.
9. Gullspångs kommun, kommunfullmäktige. Beslut att anta reviderade reglementen
och samverkansavtal för tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, ITnämnden samt lönenämnden.
10. Ordförandebeslut om att teckna hyresavtal för tre lägenheter på Tunaholmsvägen
2 Mariestad
I syfte att lösa del av Mariestads kommuns bostadsförsörjningsansvar hyrs
lägenheter. Beslutsrätten att teckna dessa avtal ligger hos kommunstyrelsens
arbetsutskott. Om det föreligger hinder att kalla samman till nytt möte finns
möjligheten att behandla frågan med ett s.k. ordförandebeslut.
I egenskap av kommunstyrelsens ordförande fattade Johan Abrahamsson (M)
2016-12-29 följande beslut:
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Mariestads kommun tecknar hyreskontrakt med hyresvärden Jonas Bengtsson för
lägenhet nr 1, Tunaholmsvägen 2, i Mariestad.
Mariestads kommun tecknar hyreskontrakt med hyresvärden Jonas Bengtsson för
lägenhet nr 2, Tunaholmsvägen 2, i Mariestad
Mariestads kommun tecknar hyreskontrakt med hyresvärden Jonas Bengtsson för
lägenhet nr 3, Tunaholmsvägen 2, i Mariestad
11. Svar till länsstyrelsen på fråga om kommuntal 2017.
Länsstyrelsen har ställt fråga till kommunen om kommunen önskar behålla sitt
nuvarande kommuntal avseende 2017. Individ- och familjeomsorgschef, Anette
Karlsson, har 2016-12-28 besvarat frågan med att kommunen inte har några
invändningar mot en eventuell förändring.
Bakgrunden till frågan är att migrationsverket sänkt prognosen avseende behovet
av mottagningsplatser för nyanlända under 2017. Länsstyrelsen kommer att fatta
beslut om nya läns- och kommuntal, då också hänsyn kommer att tas till om
kommunen har hög egenbosättning av nyanlända. Nya kommuntal kommer att
vara oförändrade eller sänkta i relation till nuvarande kommuntal.
12. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Kulturmiljöenheten. Kopia av beslut
avseende bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten
Bertha Pettersson. Beslut att lämna bidrag om 25 tkr för kulturhistorisk utredning
och konsekvensanalys. (KS 2016/473)
13. Regeringskansliet, Justitiedepartementet. Remiss av betänkandet Ökad insyn i
partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74).
Arbetsutskottet beslutar att Mariestads kommun inte ska lämna några synpunkter på remissen.
14. Skaraborgs kommunalförbund. Beslut om reviderad genomförandeplan för
Skaraborg 2017-2020.
15. Verksamhet miljö- och bygg. Yttrande till Länsstyrelsen Västra Götalands län
avseende uppdatering av bevarandeplan för Natura 2 000 området Onsö i
Mariestads kommun.
16. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Vattenfall. Tappningsstrategi för Vänern,
överenskommelse mellan Länsstyrelsen Västra Götalands län och Vattenfall AB.
(KS 2015/12)
17. Töreboda kommun, kommunfullmäktige. Beslut att anta upprättat förslag till VAplan MTG 2016-2026, version 2016-09-19, med undantag av förslagen till höjning
av anläggningsavgiften.
Anmälningsärendena läggs till handlingarna
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Dnr 2016/00002

Inbjudningar
1. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till konferensen På väg – med gemensam
kraft! Nästa steg i kraftsamlingen för fullföljda studier den 27 februari 2017 i
Göteborg.
2. Skövde kommun. Inbjudan till Visionsdagen 2017, Hur växer vi hållbart?
Utmaningar och lösningar för ett hållbart Skövde den 9 februari 2017 i Skövde.
3. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till en dag om landsbygdens
utvecklingsfrågor den 3 februari 2017 i Stockholm.
4. Trafikverket. Inbjudan till dialog om Nationell plan för transportsystemet 20182029 den 8 februari i Göteborg.
5. Västra Götalandsregionen. Inbjudan till informationsmöte om regional plan för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029.
6. Finansdepartementet, civilministern. Inbjudan till dialogmöte om kommunernas
framtida utmaningar den 31 januari 2017 i Skövde.
7. Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till Forum Jämställdhet – Sveriges
största jämställdhetskonferens den 31 januari till den 1 februari 2017 i Örebro.
8. Skaraborgs kommunalförbund. Inbjudan till fortsatt diskussion om
Kinnekullebanan den 27 januari 2017 i Skövde.
Inbjudningarna läggs till handlingarna.
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Dnr 2015/00456

Klimatanpassningsplan för Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till klimatanpassningsplan för Mariestads
kommun.
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 2016-11-14.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) samt Ida Ekeroth (S) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Per Ahlström samt planarkitekt Mona
Nilsson.
Förslag till Klimatanpassningsplan för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Klimatanpassningsplan för
Mariestads kommun.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Säkerhetssamordnare Per Ahlström
Planarkitekt Mona Nilsson
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Dnr 2016/00419

Detaljplan för del av Lillängen 2:1 (Östra delen)

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela positivt planbesked för
ansökan om detaljplan för del av Lillängen 2:1 (Östra delen).
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag
att upprätta förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 (Östra delen) Mariestad
centralort, Mariestads kommun, för att pröva om föreslagen utveckling är möjlig.
3. Arbetsutskottet ger stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till
alternativa sträckningar för motionsspåret i Lillängsskogen.
Bakgrund

Svenska Pensionsfonden nr 1 AB har inkommit med en ansökan om planbesked för
del av fastigheten Lillängen 2:1. Ansökan omfattar ny detaljplan för bostadsbebyggelse
i form av småhus med varierad storlek och utseende.
Berört område omfattar ca två ha skogsmark och är beläget mellan
Johannesbergsparken och Ladukärrsvägen, knappt 1,4 km öster om Mariestad
centrum.
Gällande planer för området är detaljplan för Östra begravningsplatsen m.m. (1493P86) och detaljplan för Johannesberg (1493-P85). Marken är i huvudsak planlagd för
natur med kommunalt huvudmannaskap, ett mindre område i den västra delen av
föreslaget planområde är planlagt för kvartersmark, (bostäder, service, skola, vård
m.m.) dock utan byggrätt.
Buller och risker
Föreslagen bebyggelse har placerats ca 30-40 meter från Stockholmsvägen.
Bullerberäkningar från Stockholmsvägen ska redovisas i den kommande detaljplanen
och utgöra underlag för planens utformning. Vidare utgör Stockholmsvägen sekundär
transportväg för farligt gods. Stadsplaneavdelningen gör bedömningen att en riskanalys
för olyckor med farligt gods måste upprättas för att fastställa lämplig markanvändning.
Natur- och kulturmiljö
Område utgör del av Lillängsskogen som bedöms ha ett stort värde för friluftsliv.
Vissa delar där det förekommer torrakor (dött träd som fortfarande står upp), död ved
m.m. har även ekologiska värden. Lillängsskogen är ett av de äldsta skogsområdena i
centralorten och ett välfrekventerat friluftsområde med bl.a. motionsspår.
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Tidigare gällande planer för området är stadsplan för del av Mariestad, Lillängsområdet
m.m.(1960-01-22) och stadsplan för område vid Lillängen, Mariestad (1973-02-26). I
stadsplanen från 1960 planlades marken för kvartersmark, allmänt ändamål för
Johannesberg anstalts behov.
I stadsplanen från 1973 ändrades markanvändningen till att i huvudsak omfatta allmän
plats, park eller plantering (jmf natur). Planen upprättades mot bakgrund av att
området bedömdes vara mycket attraktivt ur rekreationssynpunkt och att ett
motionsspår planerades inom området.
I 1493-P86 planlades rubricerat område för allmän plats, naturmark med kommunalt
huvudmannaskap. Av planhandlingarna i 1493-P85 och 1493-P86 framgår att området
avsågs överföras till kommunen. Någon fastighetsreglering och kommunalt köp av
området har dock inte genomförts. Som underlag för utformningen av 1493-P85 och
1493-P86 finns bilaga ”Bilaga 2 – Park”, upprättad av stadsbyggnadskontoret år 2004.
Bilagan redovisar översiktligt gällande förutsättningar, värdering, skötsel och
restriktioner. I bilagan framgår att Lillängsskogen bör, så långt möjligt, bibehållas
främst som en rekreationsskog och bevaras från större exploateringar. Samma slutsats
och förslag till inriktning redovisas i en naturvärdesbedömning över del av den
tätortsnära naturmarken i Mariestad från 1989.
I en översiktlig naturinventering av Johannesbergsparken i Mariestad, utförd i maj
1998 redovisas att inom området finns tall, gran, ek och björk och buskskiktet
domineras av rika bestånd av hassel. Även al finns i fuktigare partier. Delområdet är
välanvänt som friluftsområde vilket man kan se av det kraftigt nedslitna fältskiktet. I
övrigt har inga höga naturvärden noterats.
Eventuellt behov av en aktuell naturvärdesinventering som underlag för detaljplanens
utformning kommer framgå vid samråd.
I de västra delarna av området finns landskapliga och ekologiska värden i form av
rester av gärdsgårdar, byggnader, kulturväxter och andra kulturlämningar. I den
sydvästra delen finns en stenmursomgärdad tomt där det tidigare legat ett bostadshus.
Bebyggelse
Stadsplaneavdelningens bedömning är att det i en detaljplan är möjligt att pröva om
föreslagen utveckling är lämplig med avseende på risk för buller, olyckor, natur- och
kulturvärden och friluftsliv.
Vid behandling av ansökan om planbesked för del av Lillängen 2:1 (Östra delen) har
det framkommit att området främst tidigare bedömts som viktigt utifrån friluftsliv. Det
berörda området utgör ca 15 procent av Lillängsskogen som helhet och utifrån tidigare
inventeringar bedöms sakna höga naturvärden. Stadsplaneavdelningens bedömning är
att detta naturområde måste kunna ställas mot behovet av bostäder. Det är dock
önskvärt att stor hänsyn tas till friluftslivet vilket t.ex. kan innefatta exploateringsgrad,
åtgärder såsom tillskapande av nya motionsstigar m.m.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2016-12-29, Beslut om planbesked och uppdrag: Detaljplan för del av
Lillängen 2:1 (Östra delen), Mariestad centralort
Ansökan om planbesked för del av Lillängen 2:1 (Östra delen) daterad 2016-10-19.
Detaljplan för Johannesberg, Mariestad, Mariestads kommun (1493-P85)
Detaljplan för Östra begravningsplatsen m.m., Mariestad, Mariestads kommun (1493P86)
Stadsplan för del av Mariestad, Lillängsområdet m.m., Mariestad (plankarta)
Stadsplan för område vid Lillängen i Mariestad (plankarta)
Översiktlig naturinventering av Johannesbergsparken i Mariestad, maj 1998
Naturvärdesbedömning över del av den tätortsnära naturmarken, Mariestad 890403
Expedierats till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Svenska Pensionsfonden nr 1 AB, Box 1826, 701 18 Örebro
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Dnr 2016/00418

Detaljplan för del av Lillängen 2:1 (Västra delen)

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela positivt planbesked för
ansökan om detaljplan för del av Lillängen 2:1 (Västra delen) avseende
flerbostadshus mellan Timmergården och Stockholmsvägen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag
att upprätta förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 (Västra delen) avseende
flerbostadshus mellan Timmergården och Stockholmsvägen. Planuppdraget
innefattar även att ska skapa förutsättningar för att permanenta Timmergården
inom Johannesbergsområdet.
3. Arbetsutskottets bedömning är att föreslagen bebyggelse närmst Stockholmsvägen
innebär minst ingrepp i parkmiljön och är att föredra.
Bakgrund

Svenska Pensionsfonden nr 1 AB har 2016-10-19 inkommit med ansökan om
planbesked för del av fastigheten Lillängen 2:1. Området ingår i Johannesbergsparken
och gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster till Riksbyggens administrationsbyggnad och Ekhamraskolan, i söder till Solgläntevägen och i väster till flerbostadshus
och senior-boendet Björkgården i kv. Alen. Ansökan omfattar ny detaljplan för ca 180195 nya bostäder samt blandade verksamheter såsom bl.a. kontor, vård, handel och
fritidsverksamheter.
Gällande plan för området är detaljplan för Johannesberg (2004-11-29). Planen
upprättades mot för att ersätta tidigare gällande planer som var anpassade till den
tidigare anstaltverksamheten samt för att skydda de mest värdefulla byggnaderna och
parkmiljöerna samt för att i andra delar vara flexibel för framtida förändringar.
Rubricerat område i gällande plan är i huvudsak prickmarkerad där s.k. byggförbud
råder. Två områden har planlagts för parkeringsplats samt byggård/lager. Marken
utgörs dels av klippta gräsytor och skogsmark.
Buller och risker
Föreslagen bebyggelse har placerats ca 20 meter från Stockholmsvägen.
Bullerberäkningar från Stockholmsvägen ska redovisas i den kommande detaljplanen
och utgöra underlag för planens utformning. Vidare utgör Stockholmsvägen sekundär
transportväg för farligt gods. Stadsplaneavdelningen gör bedömningen att en riskanalys
för olyckor med farligt gods måste upprättas för att fastställa lämplig markanvändning.
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Mot bakgrund av antalet planerade bostäder och verksamheter bedöms en
trafikutredning, eller motsvarande, nödvändig för att redovisa påverkan på kommunala
anläggningar och infrastruktur, t.ex. in- och utfarter på Stockholmsvägen och
Mariagatan.
Natur- och kulturmiljö
Området finns upptaget i kommunens lövskogsinventering Lövskogar i Mariestads
kommun från 2001 och har värderats till naturvärdesklass 3 motsvarande ”visst
naturvärde” (utifrån skalan 1-4 där 1 innebär mycket högt naturvärde och 4 lågt
naturvärde). Naturvärdet må vara tämligen litet medan rekreationsvärdet är desto
högre värderat. Eventuellt behov av uppdaterad naturvärdesinventering kommer
framgå vid planläggning.
Till detaljplan för Johannesberg (1493-P85) hör ”Bilaga 2 – Park”, upprättad av
stadsbyggnadskontoret 2004 i vilken förutsättningar, värdering, skötsel och
restriktioner av natur- och parkområden inom Johannesbergsområdet redovisas.
Nedan följer en sammanfattning av vad som framgår i bilagan för berört område:
Område 1 utgörs av klippt gräsyta med inslag av träd och buskar. Området utgör en
del av entrén till Johannesberg och har potential att utvecklas till ett mer tilltalande och
intressant entréområde. Utveckling bör ske med omsorg om stadsbilden och
Stockholmsvägen.
Område 2 består av tallskog och har tidigare även innefattat omfattande underskikt av
lövträd, vilket undanröjts och bidragit till tallarnas vitalitet.
Område 3 består av lövskog på relativt näringsrik mark, här finns bl.a. ek och bok.
Genom området löper en välanvänd grusstig i västostlig riktning. I bilagan framgår att
områdets skogskaraktär bör lämnas orörd samt att vägar, parkeringsytor eller stigar inte
bör anläggas. Som alternativ föreslås en mer renodlad skogskaraktär med träd av
pelarsalform där tre kategorier, ek-, bok- och blandskog kan förtydligas.
Område 4 utgör en blandlövskog som tidigare använts som åker, äng och betesmark.
Enligt förslag ska området utvecklas till en löväng som bättre stämmer överens med
stenmurar och andra kulturlämningar i området. Inom området kan nya gångstigar
anläggas.
Bebyggelse och användning
Stadsplaneavdelningens bedömning är att föreslagen bebyggelse närmst Stockholmsvägen innebär minst ingrepp i parkmiljön och är att förorda samt eventuell exploatering
av byggården såtillvida verksamheten inte fortsättningsvis ska finnas kvar på området.
Det berörda området har tidigare bedömts ha höga värden för friluftslivet och visst
naturvärde. Genom att i så stor utsträckning som möjligt bibehålla befintliga grönområden bedöms friluftslivet och bostadsbyggandet kunna vara möjliga att kombinera.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2016-12-29, Beslut om planbesked och uppdrag: Detaljplan för del av
Lillängen 2:1 (Västra delen), Mariestad centralort.
Ansökan om planbesked för del av Lillängen 2:1 (Västra delen)
Detaljplan för Johannesberg, Mariestad, Mariestads kommun (1493-P85)
Utdrag ur Lövskogar i Mariestads kommun 2001, 89. Ädellövskogar vid Johannesberg.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Beslut om planbesked och
uppdrag: Detaljplan för del av Lillängen 2:1 (Västra delen), Mariestad centralort.
Expedierats till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Svenska Pensionsfonden nr 1 AB, Box 1826, 701 18 Örebro
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Dnr 2016/00329

Beslut om antagande: Planprogram för Sandvikshusen

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad planarkitekt Maria Nilsson 2016-12-20, Förslag till beslut om
antagande: Planprogram för Sandvikshusen.
Detaljplan för Sandvikenhusen, Mariestads tätort, Planbeskrivning, samrådshandling
upprättad i december 2016.
Detaljplan för Sandvikenhusen, Mariestads tätort, Plankarta med planbestämmelser.
Presentation KSAU, Detaljplaneprogram för Sandvikenhusen, 5 oktober 2016.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Beslut om antagande:
Planprogram för Sandvikshusen.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Planarkitekt Mona Nilsson, Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Justerandes signatur
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Dnr 2016/00431

Beslut om planbesked och uppdrag: Detaljplan för del av
Leksberg 4:12, Sjöängen, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela positivt planbesked för
ansökan om detaljplan för del av Leksberg 4:12.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag
att upprätta förslag till detaljplan för del av Leksberg 4:12, Sjöängen, Mariestads
kommun.
Henrik Karlsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Ägaren till fastigheten Leksberg 4:12 har 2016-11-01 inkommit med ansökan om
planbesked. Det berörda området omfattar ca 4 000 m2 av del av fastigheten Leksberg
4:12 och är beläget i Sjöängen, knappt tre kilometer väster om Mariestad centralort.
Gällande plan för området är detaljplan för fastigheten Leksberg 4:12 m.fl., Sjöängen,
Mariestads kommun (1493-P33) laga kraftvunnen 2000-06-21. I detaljplanen är
området planlagt som naturområde med enskilt huvudmannaskap. Området ingår även
i kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen, LIS-områden (landsbygdsutveckling
i strandnära lägen).
Ansökan omfattar tre nya bostadstomter för friliggande hus i en våning samt
tillfartsväg väster om den inom området anlagda dammen. Stadsplaneavdelningen
anser att den föreslagna utvecklingen är väl anpassad utifrån befintlig bebyggelse
avseende omfattning och utformning.
För Vänern gäller utökat strandskydd om 300 meter. Föreslagen utveckling är planerad
drygt 100 meter från strandlinjen och är avskild av befintlig bebyggelse. Skäl och motiv
för upphävande av strandskydd måste redovisas vid detaljplaneläggning.
Föreslagen utveckling bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och det
tematiska tillägget till översiktsplanen avseende LIS-områden och länsstyrelsens
granskningsyttrande.
Området ingår i kommunens lövskogsinventering Lövskogar i Mariestads kommun
från 2001 och har värderats till naturvärdesklass 3 motsvarande ”visst naturvärde”
(utifrån skalan 1-4 där 1 innebär mycket högt naturvärde och 4 lågt naturvärde).
Eventuellt behov av uppdaterad naturvärdesinventering kommer framgå vid
planläggning.
Justerandes signatur
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Marken utgörs av morän, sand och lera. I den geotekniska undersökningen som
genomfördes i samband med upprättande av 1493-P33 framgår att utgrävning,
schaktning och grundläggning kan genomföras utan risk för stabilitet- eller
sättningsproblem.
Ny bebyggelse kan anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät.
Föreslagen utveckling innebär att mark för allmänt ändamål planläggs för enskilt
ändamål, således kan inte detaljplanen upprättas genom ändring av detaljplan.
Upprättande av detaljplan bedöms kunna genomföras med standardförfarande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2016-12- 29, Beslut om planbesked och uppdrag: Detaljplan för del av
Leksberg 4:12, Sjöängen, Mariestads kommun
Ansökan om planbesked för Leksberg 4:12
Detaljplan för fastigheten Leksberg 4:12 m.fl., Sjöängen, Mariestads kommun
Tematiskt tillägg till översiktsplanen, LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära
lägen)
Utdrag ur Lövskogar i Mariestads kommun 2001, 68. Igenväxningsmarker vid Helgåsen.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Beslut om planbesked och
uppdrag: Detaljplan för del av Leksberg 4:12, Sjöängen, Mariestads kommun.
Expedierats till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Thomas Kling, Sjöängen 28, 542 94 Mariestad
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Dnr 2016/00039

Kommunstyrelsens mål för år 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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
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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.
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.
Justerandes signatur
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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.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson samt ekonomichef Jonas
Eriksson 2016-12-12, Kommunstyrelsens mål år 2017.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Ekonomichef Jonas Eriksson
Turismchef Lotta Samuelsson
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Kulturchef Maria Henriksson
Projektledare Ulrika Lindahl
Näringslivschef Mats Widhage
Tekniska chefen Michael Nordin
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
AME-chefen Joakim Stier
Kommunikationschef Annika Björklund

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00028

Revidering av taxor för upplåtelse av allmän plats

Arbetsutskottets 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 2017-0301.
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
1998-05-20.
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

Förslag ny 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
220 kr/dag

26 500 kr/kiosk/år
19 400 kr/kiosk/år
38 700 kr/år
19 400 kr/år
220 kr/dag

210 kr/m2/säsong

260 kr/m2/säsong

3. Tillfällig försäljning eller
demonstration av
produkter (max 10 kvm)
4. Uteserveringar/
Restaurangverandor

Justerandes signatur
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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, max 1m ut från fasad
3. Cirkus, tivoli (till och
frånkoppling av el, vatten och
renhållning debiteras enligt taxa)
4. Reklamskyltar (trottoarpratare)
på gångbana, max 2 år

90 kr/dag

1 200 kr/år

935 kr/tillfälle

1 500 kr/tillfälle

560 kr/år och
tillstånd

600 kr/år och
tillstånd

C. Annat ändamål
(gångbana/gatumark/park)
1. Byggställning/bodar/upplag

Nuvarande
avgift
-

Förslag ny avgift

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

-

20 kr/m2/vecka

-

230 kr/st./vecka

20 kr/m2/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.
Behandling på sammanträdet

Henrik Karlsson (M) tillstyrker tekniska nämndens förslag till Avgifter för upplåtelse
av allmän plats för Mariestads kommun med justeringen att avgiften för
uteserveringar/ restaurangverandor sänks till 105 kr/m2/säsong.
Ida Ekeroth (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till tekniska nämnden för en
översyn av avgiften för uteserveringar/ restaurangverandor.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde. Därmed återstår endast Karlsson (M) yrkande om en justering av
avgiften för uteserveringar/ restaurangverandor sänks till 105 kr/m2/säsong.
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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, Revidering av taxor
för upplåtelse av allmän plats.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
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Dnr 2016/00349

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

Arbetsutskottets 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.
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.
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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.
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, Motion om att ta fram
riktlinjer för vad som vägs in i begreppet närproducerade råvaror/livsmedel inför
kommande upphandlingar.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Marie Bivefors
Utbildningschef Katarina Lindberg
Kostchef Ann-Christine Gustafsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00350

Motion om ökad andel närproducerade och ekologiska
livsmedel inom kommunens verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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.
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.

Justerandes signatur
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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, Motion om ökad andel
närproducerade och ekologiska livsmedel inom kommunens verksamheter.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Marie Bivefors
Utbildningschef Katarina Lindberg
Kostchef Ann-Christine Gustafsson

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00476

Yttrande över samrådsremiss för E20, sträckan GöteneMariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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.
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, Yttrande över samrådsremiss
för E20, sträckan Götene-Mariestad.
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Expedierats till:
Kommunstyrelsen
Trafikverket Region Väst
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Tekniska chefen Michael Nordin
Kartchef Göran Persson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/00179

Information och dialog om fortsatt arbete med Test- och
demonstrationsplats Mariestad

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att etablera Test- och demonstrationsplats Mariestad.
Behovet av att konkretisera satsningen avseende omfattning inklusive avgränsningar,
organisationsstruktur och resursåtgång, har allt sedan dess accentuerats. Mariestads
kommun satsning på Test- och demonstrationsplats och ElectriVillage skapar stor
uppmärksamhet och nyfikenhet vilket genererar nya inspel och idéer om
utvecklingsbara områden.
Den verksamhet som redan kommit igång ger även upphov till en rad nya
frågeställningar som behöver besvaras, allt ifrån den strategiska kommunala
ledningsnivån till det operativa arbetet i olika delar av samhällsplaneringen. Nuvarande
organisation med utvecklingsstrategen som ensam ansvarig för hela satsningen och alla
dess delar är, enligt utvecklingsstrategen inte hållbar.
Mot bakgrund av detta har utvecklingsenheten upprättat ett underlag med syfte att
ytterligare konkretisera den tidigare beslutade genomförandeplanen för Test- och
demonstrationsplats Mariestad (KS 2016/7).
Utvecklingsstrategen samt utvecklingschefen och chefen för sektor samhällsbyggnad
presenterar och har en dialog kring detta underlag på arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av utvecklingsstrateg Ulrika Lindahl 2016-12-29, Information och
dialog om fortsatt arbete med Test- och demonstrationsplats Mariestad
Genomförandeplan för test- och demonstrationsplats Mariestad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Information och dialog om
fortsatt arbete med Test- och demonstrationsplats Mariestad.
Expedierats till:
Utvecklingsstrateg Ulrika Lindahl
Utvecklingschef Ramona Nilsson
Kommunchefens ledningsgrupp

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00497

Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs
av privata utförare

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, 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.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige, Kommunsekreterare Malin Eriksson
Socialnämnden, Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden, Redovisningschef Lars Bergqvist
Justerandes signatur
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Dnr 2015/00098

Inriktningsbeslut för ett nytt särskilt boende enligt SoL kap 5 § 5

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att etablera ett nytt särskilt boende inom kvarteret Alen
Mariestads tätort. Uppdragets utgångsförutsättning är att verksamheten kan starta
under hösten år 2018.
2. Arbetsutskottet beslutar att kommunchefen ska presentera gestaltning,
verksamhetsbeskrivning samt en detaljerad kostnadsberäkning för en enhet med
ca 50 platser vid arbetsutskottets sammanträde 2017-02-08.
3. Arbetsutskottet beslutar att genomföra ett styrgruppsmöte för projektet 2017-0201 kl. 13.00.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-02-25 kommunchefen i uppdrag att sätta
samman en arbetsgrupp för att ta fram förutsättningarna för ett nytt särskilt boende.
I den upprättade utredningen framgår att det i dagsläget är 300 personer som söker en
mer tillgänglig bostad. Ca 30 personer står i kö för en plats i ett särskilt boende efter
biståndsbedömning. Under kommande år ser den demografiska förändringen ut att
ytterligare öka behovet av platser inom särskilt boende.
Åtgärder har vidtagits i det akuta läget genom förtätning av befintliga boenden samt
genom att ett kortare hyresavtal tecknats med Västfastigheter avseende del av våning
tre vid Kolarebacken (Mariestads sjukhus). Kommunen disponerar sedan 2005 våning
fyra med 25 platser.
Det kan även konstateras att behovet av ytterligare platser inom konceptet särskilt boende
dämpas något i takt med att nyare och mer tillgängliga bostäder skapas. Detta alternativ
finns, men det förutsätter att personerna som bosätter sig har en mycket god ekonomi.
Arbetsgruppen har inventerat samtliga befintliga anläggningar och konstaterar att en
helt ny enhet med ca 40 platser är det som förordas. Befintliga anläggningar har endast
möjlighet att till viss del lösa det akuta läget genom samboende, förtätningar samt
mindre tillbyggnader.
Ett flertal olika alternativa etableringsplatser har inventerats och arbetsgruppens arbete
resulterade i följande ställningstagande:
Justerandes signatur

Behovet som skall tillgodoses är ca 40 ytterligare platser inom konceptet särskilt
boende Sol Kap 5 § 5.
Utdragsbestyrkande
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-

Behovet skall ske genom att en helt ny enhet skapas

-

Enheten skall etableras i centralorten.

-

Enheten skall helst etableras i öster

-

Enheten skall vara flexibel d.v.s. enkelt konverteras till vanligt boende.

Kv. Alen d.v.s. Björkgården är det alternativ som verksamheten nu förordar samt att
man genomför en fördjupad studie. Följande motiv framförs:
-

Det finns en färdig byggrätt enligt nu antagen plan.

-

Man kan samutnyttja redan befintliga funktioner som kök, omklädning och
samlingsytor.

-

Byggnaden kan möjliggöra olika alternativa boendeformer.

-

Möjlighet att samverka med hemtjänstgrupper.

-

Presenterat byggnadskonceptet möjliggör inflyttning hösten 2018.

-

Byggnadskonceptet kan studeras verkligt inom Skaraborg.

-

Björkgården är en historiskt väl etablerad enhet.

-

Erbjudande om extern finansiär, som i övrigt även äger övriga byggnader i kv. Alen.

För att legitimera ett ytterligare steg mot en ev. möjlig överenskommelse med
exploatör samt initiativet att konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna
verksamhetsetableringen föreslås att kommunstyrelsen lämnar ett inriktningsbeslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2016-12-29,
Inriktningsbeslut: Nytt särskilt boende enligt SoL kap 5 § 5
Behovsanalys Särskilt Boende upprättat av chefen för sektor stöd och omsorg.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Inriktningsbeslut för nytt
särskilt boende enligt SoL kap 5 § 5.
Expedierats till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Socialnämnden
Konsult Lars Arvidsson
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Dnr 2016/00365

Information, Budget 2017 för kommunstyrelsens verksamheter

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Den upprättade detaljerade sammanställningen överlämnas till kommunstyrelsen för
att komplettera tidigare underlag i ärendet inför kommunstyrelsens beslut 2017-01-16
om budget för styrelsens verksamheter år 2017.
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 besluta om detaljbudget för styrelsen år 2017 enligt upprättat förslag.
Ekonomichefen och chefen för sektor ledning Stefan Wallenå har upprättat en
detaljerad sammanställning av förslaget till budget år 2017 för kommunstyrelsens
verksamheter. Förslaget presenteras på sammanträdet.
Underlag för beslut

Detaljerad sammanställning av förslag till kommunstyrelsens budget för år 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Information: Budget 2017 för
kommunstyrelsens verksamheter.
Expedierats till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Chefen för sektor ledning Stefan Wallenå

Justerandes signatur
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Dnr 3384

Information på sammanträdet

Presentation av ny samhällsbyggnadschef

Kommunens nya samhällsbyggnadschef Thomas Johansson presenterar sig för
arbetsutskottet.
Hantering av externa uppdrag

Kommunchef Kristofer Svensson informerar om förslag till hur före detta
kommunchef Lars Arvidssons tjänster ska nyttjas av kommunen fortsättningsvis.
Studiebesök i Mariestads kommun

Kommunchef Kristofer Svensson informerar om att representanter för Oskarshamns
och Östhammars kommuner kommer att genomföra ett studiebesök i Mariestads
kommun den 18 januari. Studiebesöket avser bl.a. näringslivsfrågor.
Underlag för beslut

Justerandes signatur
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Uppdrag till kommunchefen

Anbudsförfrågan om mindre flerfamiljshus (KS 2016/457)

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger chefen för sektor samhällsbyggnad i uppdrag att
ta in anbud för byggnation av mindre flerfamiljshus i två plan att uppföras på
fastigheterna Murklan 5, Murklan 6 samt Näckrosen 15.
Revidering av styrdokument

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att revidera följande
styrdokument:
-

Kommunikationsplan

-

Styrprinciper för Mariestads kommun (bl.a. borgensåtagande)

-

Riktlinjer för internationellt arbete.

Information om Gode män

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att redovisa hur
Mariestads kommun arbetar med Gode män, antal uppdrag m.m.
Expedierats till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson
Kommunikationschef Annika Björklund
Ekonomichef Jonas Eriksson
Överförmyndare Helena Harborn

Justerandes signatur
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Dnr 2919

Rapporter
Inga rapporter föredrogs på sammanträdet.

Justerandes signatur
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