Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-27

Sida 1

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 – 18.55

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga deltagande

Jan Bengtsson

Utses att justera

Jan Hallström och Leif Udéhn

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

§ 91

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Gerd Larsson
Justerande

Jan Hallström

Justerandes sign

Leif Udéhn

Utdragsbestyrkande

§§ 89-97

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-11-27

Beslutande

Justerandes sign

Gerd Larsson (S)
ordförande
Johan Abrahamsson (M)
ledamot
Anette Karlsson (M)
ledamot
Sten Bergheden (M)
ledamot
Erik Ekblom (M)
ledamot
Bert Levefelt (M)
ledamot
Siv Samuelsson (M)
ledamot
Björn Fagerlund (M)
ledamot
Marianne Aldén (M)
ledamot
John-Gunnar Nilsson (M)
ledamot
Elvi Fagerlund (M)
ersättare
Anita Ahl (M)
ledamot
Ingbritt Andersson (M)
ledamot
Rune Skogsberg (C)
ledamot
Helena Hallerhed (C)
ledamot
Leif Andersson (C)
ledamot
Emil Gullbrantz (C)
ersättare
Johan Gotthardsson (L)
ledamot
Jan Hallström (L)
ledamot
Sven-Inge Eriksson (KD)
ersättare
Emma Sjögren (KD)
ledamot
Marina Smedberg (S)
ledamot
Ida Ekeroth (S)
ledamot
Marianne Kjellquist (S)
ledamot
Elvy Enoksson (S)
ersättare
Eivor Hallén (S)
ersättare
Linnea Wall (S)
ledamot
Sture Pettersson (S)
ledamot
Björn Nilsson (S)
ledamot
Leif Udéhn (S)
ledamot
Tuula Ojala (S)
ledamot
Elisabeth Ljungkvist (S)
ledamot
Marianne Johansson (S)
ledamot
Leif Andersson (S)
ledamot
Marie Molin (S)
ledamot
Peringe Carlsson (S)
ledamot
Chris Nygren (V)
ersättare
Sara Wallmon (V)
ledamot
Mikael Jonsson (V)
ledamot
Marie Engström Rosengren (V) ledamot
BengtErik Askerlund (MP)
ledamot
Mats Karlsson (MP)
ledamot
Henrik Karlsson (-)
ledamot
Christer Dalvik (MAP)
ledamot
Ola Jonegård (-)
ledamot

Utdragsbestyrkande

ej §§ 95-97
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Sammanträdesdatum
2017-11-27

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-11-27

Anslagsdatum

2017-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift
Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-12-28
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Sammanträdesdatum
2017-11-27

Kommunfullmäktige
Kf § 89

Dnr 2017/00015

Handlingar att anmäla

Redovisning av ej verkställda beslut inom socialnämndens
verksamhetsområde (KS 2017/258)

Socialnämnden ska för varje kvartal lämna en rapport till inspektionen för vård
och omsorg (IVO) över de beslut inom socialtjänst och LSS som inte har
verkställts inom föreskriven tid. Rapporten ska även lämnas in till fullmäktige.
Socialnämnden har lämnat en rapport för sektor stöd och omsorg för kvartal 2
år 2017.
_____________________________________
Medborgarförslag om en vippfyr i hamnområdet (KS 2017/380)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avvisa medborgarförslaget med hänvisning
till att föreningar inte får lämna medborgarförslag (KL 5 kap 25 §).
Vill någon ur föreningen lämna in förslaget i egenskap av enskild medborgare
(dvs folkbokförd i kommunen) är detta möjligt.
Bakgrund

Mariestads fyrsällskap har lämnat in ett medborgarförslag där de föreslår att
Mariestads kommun ska sätta upp en vippfyr i hamnområdet.
______________________________________
Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten i korsningen
Ullervadsvägen – norra infarten till Fors (KS 2017/377)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska
nämnden för beslut.
Bakgrund

Thomas Nordberg, Fors Smedjebacken 1 i Mariestad, föreslår i ett
medborgarförslag att trafiksäkerheten ska förbättras i korsningen
Ullervadsvägen – norra infarten till Fors genom t ex sänkt hastighet och
farthinder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-27

Kommunfullmäktige
Kf § 89 (forts).

_____________________________________
Medborgarförslag om en förstudie för att undersöka möjligheterna att
utveckla Karleby med kyrkplats som besöksmål (KS 2017/411)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund

Stig Ljungwald på Leksbergsvägen 57 i Mariestad föreslår i ett
medborgarförslag att kommunen ska göra en förstudie kring möjligheterna att
utveckla Karleby med kyrkplats som besöksmål. Ljungwald förslår att
förstudien ska utreda följande: tillgänglighet till sevärdheter, möjlighet att bygga
skyddande tak för kyrkogrunderna, framtagande av informations- och
reklammaterial samt möjlighet till guidade turer mm.
__________________________________
Motion om deltagande i Göteborgs filmfestival (KS 2017/379)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Bakgrund

Ida Ekeroth (S) föreslår i en motion att Mariestad kommun ska undersöka
möjligheterna att vara en del av Göteborgs filmfestival 2018 och om det är
möjligt delta i festivalen.
___________________________________
Motion om deltagande i Skövde pridefestival (KS 2017/416)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Bakgrund

Ida Ekeroth (S) föreslår i en motion att Mariestads kommun från och med år
2018 deltar i Skövde Pride.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 89 (forts).

_____________________________________
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om försäljning av tomter i
området Sjölyckan (KS 2017/404)

Med fullmäktiges medgivande ställer Mats Karlsson (MP) en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M). Interpellationen avser
tomtförsäljningen i området Sjölyckan och Karlsson önskar svar på frågor kring
redovisade uppgifter gällande tomter på kommunens webbsida ”Drömläge
Mariestad”.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) svarar på
interpellationen.
Expedieras till:
Mariestads fyrsällskap
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Sektor ledning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-11-27

Kommunfullmäktige
Kf § 90

Dnr 2017/00221

Medborgarförslag om att det ska finnas fler soptunnor där
människor rör sig

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige konstaterar att kommunen redan idag arbetar aktivt med
att identifiera platser där soptunnor behövs. Medborgarförslagets första del
anses därmed besvarat.
Kommunfullmäktige avslår den del av medborgarförslaget som handlar om att
utlysa en tävling där medborgare kan lämna in förslag på hur stadens soptunnor
skulle kunna se ut med hänvisning till att Mariestads kommun redan har en
gestaltningsplan för bl a soptunnor.
Kommunfullmäktige uppskattar klass 6:s initiativ att göra Mariestad ännu
bättre.
Bakgrund

Klass 6 (läsåret 2016/2017) på Lockerudsskolan har inkommit med ett
medborgarförslag där de föreslår att det ska finnas fler soptunnor där det finns
många människor i rörelse. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna
ärendet till tekniska nämnden för beredning.
Tekniska nämnden har berett ärendet och kommit fram till följande:
Medborgarförslaget är bra och fler soptunnor säkerställer att människor i
mindre omfattning skräpar ner i vår miljö. Verksamhet teknik arbetar redan
idag med att identifiera platser där fler soptunnor behövs dels genom
synpunkter från medborgares, men också genom medarbetare inom tekniska
som rör sig runt om i kommunen och på så sätt ser var det behövs fler
soptunnor. Att en välskött kommun ger ett bra intryck på medborgare och
turister och få dessa att trivas i Mariestad är något som tekniska nämnden
genom verksamhet teknik eftersträvar.
Den andra delen i medborgarförslaget handlar om att utlysa en tävling där
medborgare och andra kan lämna in förslag på hur kommunens soptunnor ska
se ut. Här anser verksamhet teknik att kommunens planeringsfunktioner ska var
de som aktivt arbetar med hur kommunen ska gestaltas i olika perspektiv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 90 (forts).

_____________________________________
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Gerd Larsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 178/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27,
Svar på medborgarförslag om att det ska finnas fler soptunnor på offentliga
platser.
Protokollsutdrag Tn § 199/17 – Remiss till tekniska nämnden.
Medborgarförslag om att det ska finnas fler soptunnor där människor rör sig
Medborgarförslag från klass 6 på Lockerudskolan 2017-05-17, Fler soptunnor
där människor rör sig

Expedieras till:
Johanna Bergman Fahlén
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Parkchef Jan Larsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 91

Dnr 2017/00289

Medborgarförslag om att ge barnen på landsbygden bättre
möjlighet att nyttja simskolan på Ekudden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering:
Då behovet av badbussar har minskat kraftigt i omfattning är det svårt att
ekonomiskt försvara kostnaden för badbussen i förhållande till antalet berörda
deltagare/elever. Vidare har utomhusbadet vid Ekudden anpassat
lektionstiderna för att bättre passa vårdnadstagares arbetstider.
Bakgrund

Jan Bengtsson i Lyrestad har inkommit med ett medborgarförslag i vilket han
föreslår att kommunfullmäktige i 2018 års budget ska ta upp kostnaden för
resor till och från simskolan på Ekudden samt ge utbildningsnämnden i
uppdrag att återuppta denna verksamhet för att ge barn på landsbygden bättre
möjlighet att utnyttja simskolan på Ekudden.
Sommarsimskolan på Ekudden startade år 1970 då även de första badbussarna
började gå. Badbussarna har bekostats av simskoleavgifterna sedan år 1992 i
samband med att utomhusbadet vid Ekudden och badhuset blev egen
resultatenhet. Deltagarantalet har som högst varit 600 elever och har legat på en
relativt hög nivå genom åren med ett genomsnittligt deltagarantal på cirka 450
elever.
I samband med LGR 11 (läroplan för grundskolan 2011) formaliserades kravet
på uppnådd simkunnighet i årskurs sex och nio vilket bland annat innebar att
simskoleundervisningen för skolbarn intensifierades och schemalades under
hela skolåret. Efterfrågan på simskoleundervisning under sommartid började
då, som en konsekvens av den nya läroplanen, att minska stadigt för att år 2015
vara nere på totalt 240 elever, vilket innebar att deltagaravgifterna precis täckte
kostnaden för badbussarna.
År 2015 fick fritidsavdelningen ett sparbeting inför år 2016 om 300 000 kronor
och i den upprättade konsekvensbeskrivningen och förslag till sparåtgärder var
badbussarna en del av besparingen med 100 000 kronor. Detta förslag
beslutades även politiskt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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_____________________________________
För att mildra konsekvenserna för de barn som bor på landsbygden och har
svårt att ta sig till Ekudden har sommarsimskolan senarelagts tidsmässigt från
och med år 2016 med start 17:30 för sista simskolegrupp då de flesta
vårdnadshavare har möjlighet att skjutsa sina barn.
År 2015, vilket var sista året med badbussarna, utnyttjade cirka 150 av
simskolans 240 deltagare badbussarna varav cirka 35 stycken var elever från
landsbygden. År 2017, andra året utan badbussar, var deltagarantalet cirka 160
elever varav uppskattningsvis ett 30-tal från landsbygden. Av de 30 eleverna
från landsbygden var merparten från Ullervad.
Mot bakgrund av ovanstående beskrivning föreslår fritidschefen att
kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen att
då behovet av badbussar har minskat kraftigt i omfattning är det svårt att
ekonomiskt försvara kostnaden för badbussen i förhållande till antalet berörda
deltagare/elever. Vidare har utomhusbadet vid Ekudden anpassat
lektionstiderna för att bättre passa vårdnadstagares arbetstider.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Förslagsställaren Jan Bengtsson redogör för sitt medborgarförslag.
Ordförande Gerd Larsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 177/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-26,
Svar på medborgarförslag om att ge barn på landsbygden en bättre möjlighet att
nyttja simskolan på Ekudden.
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-10-19,
Medborgarförslag om att ge barnen på landsbygden bättre möjlighet att utnyttja
simskolan på Ekudden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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_____________________________________
Medborgarförslag från Jan Bengtsson 2017-08-30, Ge barnen på landsbygden
bättre möjlighet att utnyttja simskolan på Ekudden

Expedieras till:
Jan Bengtsson
Fritidschef Tomas Ekström
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 92

Dnr 2010/00015

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Sund 4:6
(Norra), Mariestads centralort, Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra),
Mariestad centralort, Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att anta planprogram för Sunds
handels- och industripark. Planprogrammet redovisar de förutsättningar som
gäller för området benämnt Sund, lokaliserat norr om E20, nordväst om
trafikplats Ullervad. Programmet avser hur området kan disponeras för industri
och andra verksamheter samt vilka gestaltningsprinciper som bör gälla för mark
och bebyggelse. Planprogrammet ligger till grund för den nu aktuella
detaljplanen.
Förslag till detaljplan för Sunds verksamhetsområde, Mariestad centralort,
Mariestads kommun var föremål för samråd under våren 2016. Under samrådet
framförde Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Trafikverket att den
planerade ombyggnationen av E20, som utgör riksintresse för
kommunikationer, är i projekteringsskede och att det vid tidpunkten var
olämpligt att gå vidare med antagande av planen. Under samrådsskedet av
detaljplanen fanns av Trafikverket ännu ingen korridorbegränsning framtagen,
varför risken fanns att detaljplanen skulle kunna innebära begränsningar för
E20.
Trafikverket har utrett lämplig placering avseende bro över Tidan samt E20
mellan trafikplatserna Haggården och Ullervad vilket har varit en förutsättning
för fortsättning av detaljplanearbetet för Sunds verksamhetsområde.
Under våren 2017 var fastigheten Sund 4:6 samt omkringliggande mark aktuell
för den internationellt uppmärksammade etableringen av Northvolts fabrik för
tillverkning av batterier. Mariestads kommun tillsammans med Skövde
kommun deltog fram till sommaren i batterifabrikens etablering och
lokalisering. I början av juli 2017 meddelade Northvolt att etablering av
batterifabriken på Sund inte längre var aktuell.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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_____________________________________
Inför granskningsskedet beslutades att dela upp detaljplanen i två delar, fortsatt
benämnda detaljplan för del av Sund (Norra), respektive Sund (Södra). Detta
beslutades dels med anledning av inte påverka det fortsatta arbetet med
ombyggnationen av E20 samt för att tillgodose behovet av mark för industri
och liknande verksamheter.
Förslag till detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra), Mariestad centralort,
Mariestads kommun var föremål för granskning under hösten 2017. Inkomna
synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande.
Detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra), Mariestad centralort, Mariestads
kommun syftar till att skapa förutsättningar för etablering av i huvudsak
industri och övriga liknande verksamheter. Planområdet omfattar del av
fastigheten Sund 4:6 och är beläget strategiskt och exklusivt mellan två av
stadens infarter (trafikplats Haggården och Ullervad) längs E20.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Gerd Larsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 185/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27,
Beslut om antagande: Detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra), Mariestads
centralort, Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson och stadsplanechef
Tina Karling Hellsvik 2017-10-23, Beslut om antagande: Detaljplan för del av
Sund 4:6 (Norra), Mariestads centralort, Mariestads kommun
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)
Planbeskrivning (antagandehandling)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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_____________________________________
Granskningsutlåtande

Expedieras till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Samhällbyggnadschef Thomas Johansson
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Projektchef Johan Bengtsson
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Bengt Ivar Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 93

Dnr 2016/00102

Motion om krav på kollektivavtal vid offentliga
upphandlingar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för att ytterligare
undersöka vad lagförändringen innebär för småföretag och enmansföretag.
Bakgrund

Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun i enlighet
med Europaparlamentets beslut, skriver in i alla upphandlingsdokument att
kollektivavtal ska vara obligatoriska för anbudsgivning på verksamheter som
finansieras med skattemedel gällande alla företag som har anställd personal.
I motionen föreslås alltså att fullmäktige anmodar kommunen att implementera
krav på kollektivavtal vid upphandling. Motionären hänvisar till
Europaparlamentets beslut samt vid tiden för motionen en förväntan om att en
lagförändring skulle komma att innebära krav på att ta hänsyn till kollektivavtal
vid upphandling.
Lagförändringen som det hänvisas till i motionen trädde i kraft den 1 juli 2017.
Den innehåller dock inte detta krav. Lagförändringen innebär alltså inte att
kommunen ”rakt av” kan ställa krav på att leverantörerna har tecknat
kollektivavtal. Lagen ställer däremot krav på upphandlande myndigheter att
ställa arbetsrättsliga villkor ”där det är behövligt” och där upphandlingsvärdet
överskrider tröskelvärdet, (f.n. ca 1,9 miljoner kronor), dvs i större
upphandlingar. Avseende ovanstående finner kommunens upphandlingsenhet
inte att det behöver tas något särskilt policybeslut då det enligt lagen gäller
oavsett. Många upphandlingar görs gemensamt inom Skaraborg, och hur
lagförändringen ska hanteras rent praktiskt i själva förfrågningsunderlagen tittar
man på gemensamt inom Skaraborg.
I de fall Mariestads kommun önskar att det ska ställas arbetsrättsliga krav även
vid förenklade upphandlingar och direktupphandlingar (som inte omfattas av
lagkravet) bör man vara medveten om att det inte bara är att skriva in en rad
om arbetsrättsliga villkor i upphandlingarna utan de kompletta villkoren som
ska gälla måste tydligt beskrivas. Det är inte tillåtet att ställa krav på att
kollektivavtal ska vara tecknat utan kravet ska i så fall vara att de följer villkoren
som kommunen satt upp. Det bör också finnas tydlighet i för vilka
upphandlingsområden dessa villkor ska gälla.

Justerandes sign
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_____________________________________
Upphandlingsenheten menar att det är av stor vikt att tänka igenom ett sådant
beslut, så att kraven genererar det tänkta syftet och inte riskerar att få motsatt
effekt. Kravställningar är alltid svåra och det kan vara svårt att ”lägga ribban på
rätt nivå”, så att den inte hamnar för högt i förhållande till förutsättningarna,
särskilt med tanke på mindre, lokala företag. Det finns risk att man i
upphandlingsförfarandet lägger in krav och villkor som snarare stjälper än
hjälper ur den aspekten. Upphandlingsenheten föreslår därför att Mariestads
kommun inte inför krav om kollektivavtal, utan använder sig av reglerna i den
nya lagtexten.
I det fall kommunen ändå önskar ställa krav på villkor i enlighet med
kollektivavtal menar upphandlingsenheten att det i så fall är ett beslut om hur
villkoren ska utformas. Då kommunen är med i många upphandlingar som görs
gemensamt med andra kommuner i närområdet bör dessa villkor också vara
likalydande i de olika kommunerna. Eftersom kravet, oavsett om det lagstiftas
eller beslutas på frivillig väg, inte kan ställas på ett sådant sätt att kommunen
kräver att leverantören ska ha tecknat kollektivavtal innebär det att det i
upphandlingarna måste preciseras vilka kollektivavtalsenliga villkor som ska
vara uppfyllda i upphandlingen. Eftersom utformningen av kollektivavtal ser
olika ut kan det innebära att även leverantörer med kollektivavtal utesluts om de
inte följer exakt de villkor som kommunen har preciserat i sin upphandling. Det
är därför viktigt att i så fall nogsamt tänka igenom villkorens utformning och
omfattning.
Bakgrund till ny lagstiftning

Regeringen har föreslagit att upphandlande myndigheter och enheter ska ställa
villkor om lön, semester och arbetstid i enlighet med kollektivavtal. Det ska
göras när det är behövligt – det vill säga när det finns en risk för undermåliga
arbetsvillkor – samt om villkoren går att fastställa.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) yrkar bifall till motionen.
Rune Skogsberg (C) yrkar att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att
ytterligare undersöka vad lagförslaget innebär för småföretag och enmansföretag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 93 (forts).

_____________________________________
Ordförande Gerd Larsson (S) tar upp Skogsbergs (C) yrkande om återremiss och
finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 173/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27,
Svar på motion om krav på kollektivavtal
Tjänsteskrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2017-10-17, Motion
om krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar
Motion från Janne Jansson 2016-12-12, Krav på kollektivavtal vid offentliga
upphandlingar

Expedieras till:
Janne Jansson
Personalchef Stefan Wallenå
Upphandlingsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-11-27

Kommunfullmäktige
Kf § 94

Dnr 2017/00223

Motion om Mariestads kommuns arbete med
barnkonventionen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen i den del som avser redovisning i
kommunens årsredovisning och beslutar att från år 2017 komplettera
årsredovisningen med kommunövergripande specifika exempel på insatser som
gjorts under året för att tillgodose FN:s konvention om barnets rättigheter.
Kommunfullmäktige beslutar att avvakta med utbildningsinsatser i frågan tills
dess att riksdagen fattat beslut och en strategi finns framtagen i kommunen.
Bakgrund

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att det inom
kommunen ska genomföras utbildningsinsatser för att höja kunskapen om
barns rättigheter samt även att det i kommunens årsredovisning görs en
beskrivning och utvärdering av hur kommunen arbetar med frågor som rör
barn och ungas rättigheter.
Kommunstyrelsen tog 2015-10-22 (§ 202) ett beslut om att avvakta revidering
av den nuvarande strategin för arbete med barnkonventionen, till dess att
förslaget till ny lag om barnkonventionen kommer. Med anledning av
utredningens slutrapport, proposition och eventuellt riksdagsbeslut kan det vara
motiverat att invänta med utbildningsinsatser tills dess att riksdagen fattat beslut
i frågan och att kommunen har en framtagen och beslutad strategi.
Kommunen kan dock redan i årsredovisningen för år 2017 lägga till en
rubriksättning om Mariestads kommuns arbete utifrån FN:s konvention om
barnets rättigheter. I denna del av den kommunövergripande årsredovisningen
kan specifika exempel på insatser beskrivas som särskilt gjorts för att tillgodose
FN:s konvention om barnets rättigheter.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
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Behandling på sammanträdet

Marie Engström Rosengren (V), Marianne Kjellquist (S) och Bengt Erik
Askerlund (MP) yrkar bifall till motionen.
Anette Karlsson (M) och Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Ordförande Gerd Larsson (S) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige
godkända propositionsordning:
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska
besluta i enlighet med Marie Rosengrens (V) mfl yrkande att bifalla motionen
röstar nej.
Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 22 nej-röster. (4 ledamöter är
frånvarande).
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan,
protokollsbilaga 1.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 174/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13,
Svar på motion om Mariestads kommuns arbete med barnkonventionen
Tjänsteskrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Katarina Lindberg
2017-10-05, Motion om Mariestads kommuns arbete med barnkonventionen
Motion upprättad av Marie Engström Rosengren 2017-05-24,
Barnkonventionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 94 (forts).
Expedieras till:
Marie Engström Rosengren
Chef för sektor ledning Katarina Lindberg
Ekonomichef Jonas Eriksson
Redovisningschef Lars Bergqvist
Samtliga sektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 95

Dnr 2017/00231

Motion om att trafiksäkra och tillgänglighetsanpassa
busshållplatser

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Motivering:
Verksamhet teknik har under flera år arbetat med att tillgänglighetsanpassa
busshållplatser i Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Tillgänglighetsanpassningen av busshållplatserna har till stor del prioriterats
utifrån antalet resenärer som använder hållplatsen. Det innebär att de mest
centrala hållplatserna som ofta ligger i anslutning till redan tillgängliga stråk har
byggts om. I och omkring busshållplatser som ligger längre från centrum finns
ofta brister i tillgängligheten i form av avsaknad av gångbanor fram till
hållplatserna. Med anledning av detta har verksamhet teknik gjort en
inventering av alla busshållplatser i Mariestad för att komplettera åtgärdslistan
över hållplatser som behöver tillgänglighetsanpassas med denna typ av
kringåtgärd. Verksamhet teknik har för avsikt att fortsätta arbetet med
tillgänglighetsanpassningen av busshållplatser med avseende på plattformen
samt området till/från utifrån genomförd inventering och tillgängliga
investeringsmedel.
Bakgrund

Ida Ekeroth (S) har i en motion föreslagit att det ska göras en utredning kring
tillgängligheten i anslutning till busshållplatser i kommunen och att miljön kring
busshållplatserna ska åtgärdas där det finns behov av det.
Fullmäktige beslutade att överlämna motionen till tekniska nämnden för
beredning.
Verksamhet teknik har sedan en tid tillbaka ett etablerat arbetssätt för
tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Under sommaren har
verksamheten gjort en inventering över de busshållplatser som ännu inte
tillgänglighetsanpassats och kompletterat sin åtgärdslista utifrån inventeringen.
Verksamhet teknik har för avsikt att fortsätta arbetet med
tillgänglighetsanpassningen av busshållplatser med särskilt fokus på plattformen
och området till och från hållplatsen. Tekniska nämnden föreslår därför att
fullmäktige tillstyrker motionen.
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_____________________________________
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut vilket
är att motionen ska anses vara besvarad.
Ordförande Gerd Larsson (S) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige
godkända propositionsordning:
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska
besluta i enlighet med Ida Ekeroths (S) yrkande att bifalla motionen röstar nej.
Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 22 nej-röster. (5 ledamöter är
frånvarande).
Då ordförandes röst är utslagsgivande vid lika röstetal konstaterar ordförande
Gerd Larsson (S) att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Ida
Ekeroths (S) yrkande.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan,
protokollsbilaga 2.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 175/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27,
Svar på motion om att trafiksäkra och tillgänglighetsanpassa busshållplatser
Protokollsutdrag Tn § 197/17 – Remiss. Motion om tillgänglighet vid och i
områdena kring våra busshållplatser i Mariestad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion från Ida Ekeroth (S) 2017-06-09, Trafiksäkra våra busshållplatser

Expedieras till:
Ida Ekeroth
Tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 96

Dnr 2017/00338

Riktlinjer för den förebyggande verksamheten inom
Räddningstjänsten Östra Skaraborg med tillhörande frister

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att - i enlighet med riktlinjerna för den
förebyggande verksamheten inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg anta upprättade förslag till frister för skriftlig redogörelse, tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och rengöring (sotning).
Bakgrund

Chefen för den förebyggande avdelningen inom RÖS har genomfört en
grundlig översyn av förbundets riktlinje för den förebyggande verksamheten
och därefter upprättat ett reviderat förslag på riktlinje.
Riktlinjen syftar till att kvalitetssäkra och förtydliga hur arbetsuppgifterna vid
den förebyggande avdelningen ska bedrivas. Riktlinjen vänder sig både till
personal inom RÖS och till utomstående. Riktlinjen beskriver bland annat
arbetsuppgifter, regler för myndighetsutövning och hur tillsyn ska bedrivas och
hur fristerna för tillsynen sätts.
Målet med riktlinjen är att bidra till att det förebyggande arbetet bedrivs på ett
likvärdigt sätt i samtliga medlemskommuner och av samtliga medarbetare.
Direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg har i beslut 2017-08-31, § 83
beslutat att fastställa riktlinje för förebyggande brandskyddsarbete att gälla från
och med den 1 december 2017 samt även beslutat att översända frister för
skriftlig redogörelse, tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om
brandfarliga och explosiva varor, tillstånd enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor och rengöring (sotning) för antagande i respektive
medlemskommun.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
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Behandling på sammanträdet

Ordförande Gerd Larsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 180/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13,
Riktlinjer för den förebyggande verksamheten inom RÖS med tillhörande
frister
Protokollsutdrag från RÖS, § 83/17
Riktlinjer för den förebyggande verksamheten inom Räddningstjänsten Östra
Skaraborg
Frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och
explosiva varor (Bilaga 1)
Frister för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (Bilaga 2)
Frister för rengöring (sotning) (Bilaga 3)
Generella kommentarer till ovanstående bilaga 1, 2 och 3

Expedieras till:
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
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Sida 25

Sammanträdesprotokoll
Sida 26

Sammanträdesdatum
2017-11-27

Kommunfullmäktige
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Dnr 2017/00359

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till reviderad
förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund.
Bakgrund

Nuvarande förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund reviderades
2015-01-15 utifrån en genomförd översyn gällande förbundets styrdokument.
Med anledning av att det finns ett behov av att ytterligare tydliggöra tillämpningen
av LOU (lagen om offentlig upphandling) och införandet av det så kallade ”in houseundantaget” från kravet på upphandling har Skaraborgs kommunalförbunds
fullmäktige beslutat om en reviderad förbundsordning. Den reviderade
förbundsordningen ska även fastställas av medlemskommunerna.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Gerd Larsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 182/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-29,
Revidering av förbundsordningen för Skaraborgs kommunalförbund
Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund § 24/17 – Beslut om förslag till
reviderad förbundsordning
Förslag till reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund,
2017-09-26
Expedieras till:
Skaraborgs kommunalförbund

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 94
Namn och parti

JA

NEJ

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Sten Bergheden (M)

X

Erik Ekblom (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

Siv Samuelsson (M)

X

Sandra Magnusson (M)

Frånv.

X

Björn Fagerlund (M)

X

Marianne Aldén (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Elvi Fagerlund (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Rolf Rutgersson (M)

Justerandes sign

Avstår

X

Ingbritt Andersson (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Leif Andersson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

Johan Gotthardsson (L)

X

Jan Hallström (L)

X

Emma Sjögren (KD)

X

Sven-Inge Eriksson (KD)

X

Marina Smedberg (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2017-11-27

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 94 (forts).
Namn och parti

Justerandes sign

JA

NEJ

Elvy Enoksson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Linnea Wall (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S), ordförande

X

Björn Nilsson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Elisabeth Ljungkvist (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Leif Andersson (S)

X

Marie Molin (S)

X

Per-Inge Carlsson (S)

X

Chris Nygren (V)

X

Sara Wallmon (V)

X

Mikael Jonsson (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Mats Karlsson (MP)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Avstår

Frånv.

John Henningsson (SD)

X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (-)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Summa

23

22

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 2 - Omröstning § 95
Namn och parti

JA

NEJ

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Sten Bergheden (M)

Frånv.

X

Erik Ekblom (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

Siv Samuelsson (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Marianne Aldén (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Elvi Fagerlund (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Rolf Rutgersson (M)

Justerandes sign

Avstår

X

Ingbritt Andersson (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Leif Andersson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

Johan Gotthardsson (L)

X

Jan Hallström (L)

X

Emma Sjögren (KD)

X

Sven-Inge Eriksson (KD)

X

Marina Smedberg (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 2 - Omröstning § 95 (forts).
Namn och parti

Justerandes sign

JA

NEJ

Elvy Enoksson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Linnea Wall (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S), ordförande

X

Björn Nilsson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Elisabeth Ljungkvist (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Leif Andersson (S)

X

Marie Molin (S)

X

Per-Inge Carlsson (S)

X

Chris Nygren (V)

X

Sara Wallmon (V)

X

Mikael Jonsson (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Mats Karlsson (MP)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Avstår

Frånv.

John Henningsson (SD)

X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (-)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Summa

22

22

Utdragsbestyrkande

5
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