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Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 – 18:40

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Utses att justera

Charlotte Matsson (M) och Marianne Kjellquist (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, fredagen den 8 februari klockan 12.00

Föredragande

...................................................................

Paragrafer

1-7

Rolf Sjöström
Ordförande

.........................................................................................................................................

Jan Wahn
Justerande

.........................................................................................................................................

Charlotte Matsson

Justerandes signatur

Marianne Kjellquist
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Kommunfullmäktige
Beslutande:
Jan Wahn
Siv Samuelsson
Gerd Larsson
Leif Udéhn
Jens Söder
Linnéa Wall
Therése Weckström
Ola Bertilsson
Leif Andersson
Marianne Kjellquist
Tommy Pettersson Friberg
Marianne Johansson
Sture Pettersson
Ida Ekeroth
Björn Nilsson
Marie Molin
Håkan Fernström
Johan Abrahamsson
Anita Öhlund
Anita Ahl
Charlotte Matsson
Rolf Rutgersson
Gunilla Hellsten Boman
Stellan Kronberg
Anette Karlsson
Ingbritt Andersson
John-Gunnar Nilsson
Cathrine Kronberg
Björn Fagerlund
Per Rosengren
Mikael Jonsson
Inga-Lill Berg
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Adrian Andersson
Christer Dalvik
Rune Eriksson
Evert Eklind
Anna Stenlund
Rune Skogsberg
Leif Andersson
Annika Jödahl
Leif Jonegård
Christer Svanström
Rolf Oldin
Magnus Landgren
Nils Farken
Bengt-Erik Askerlund
Ingemar Brelid
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Kommunfullmäktige
Kf § 1

KS 2013/0021

Motion om att göra Leksbergs backe till kommunalt naturreservat
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Gerd Larsson (S), Marianne Kjellquist (S), Marie Molin (S), Urban Ahlin (S), Ida Ekeroth
(S) och Leif Andersson (S) har föreslagit att de delar av Leksbergs backe som ägs av Mariestads kommun ska göras till kommunalt naturreservat i enlighet med den fördjupade översiktsplanen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 2

KS 2011/0225

Medborgarförslag om förvaringsboxar i centrala Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund

Ingela Johansson har föreslagit att det ska placeras förvaringsboxar, för att till exempel låsa
in väskor, i Mariestads centrum.
Utvecklingsenheten har kontaktat Svenska Reseterminaler AB (SRAB) som hyr väntsalen i
stationshuset i Mariestad för att höra om de är intresserade av att erbjuda denna tjänst för
sina kunder. SRAB har hänvisat till SPEED SERVICES som tillhandahåller denna service på
många platser i Sverige.
har framfört att de är tveksamma till att göra denna investering i Mariestad
då kostnaden för en sektion om 12 elektroniska förvaringsboxar uppgår till ca 150 tkr. Därutöver tillkommer service och underhåll.
SPEED SERVICES

Utvecklingsenheten anser att kostnader för boxar ska täckas av intäkter från de personer
som utnyttjar tjänsten och har därför föreslagit avslag på medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 1 A-C)
______________________________________________________

Expedieras till:
Ingela Johansson
Näringslivsutvecklare Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 3

KS 2012/0290

Medborgarförslag om sommaraktiviteter i Bertha Petterssons hus
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Mariestads kommun äger inte fastigheten och kan därför inte fatta formellt beslut i frågan.
Kommunen ser dock positivt på att en privat entreprenör etablerar sig i fastigheten i enlighet med medborgarförslaget.
Bakgrund

Ann-Charlotte Sjöblom-Carlsson har föreslagit att kommunen ska ta initiativ till att det under sommartid ska anordnas servering och försäljning av hantverk i Bertha Petterssons hus.
Utvecklingsenheten har framfört följande synpunkter.
Detaljplanens möjligheter i området
Det bör finnas möjlighet till både servering och försäljning i huset sommartid. Det är viktigt
att fastighetsägare och hyresgäster blir involverade i processen i ett tidigt skede, eftersom
kommunen inte äger fastigheten.
Förslaget ur ett besöks- och kulturperspektiv
För besökare skulle fastigheten ytterligare förstärka sin identitet som en naturlig mötesplats
och bidra till att kommunens vision 2030 genomförs.
Lokalens utformning för att bedriva servering
För att bedriva servering och annan liknande verksamhet är det viktigt att entreprenörerna
tidigt har en dialog med kommunens miljö- och byggnadsförvaltning, så att reglerna för
livsmedelshantering följs.
Sammanfattning
Fastigheten har potential att utvecklas enligt medborgarförslaget. Utvecklingsenheten har
även tagit initiativ till att bjuda in en entreprenör till en fördjupad dialog med ABF Skaraborg, som hyr lokaler i fastigheten.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 2 A-C)
______________________________________________________

Expedieras till: Ann-Charlotte Sjöblom-Calson, Näringslivsutvecklare Mats Widhage
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 4

KS 2011/0326

Riktlinjer för prövning av etablering av större vindkraftparker
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige antar följande riktlinjer vid etablering av större vindkraftsanläggningar:
1. Vid de tillfällen som en planerad etablering av vindkraft påverkar ett utpekat område
för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område) ska landsbygdsutvecklingen
prioriteras.
2. Inom de utvecklingsområden som har pekats ut i det tematiska tillägget till översiktsplanen som LIS-områden får ljudpåverkan från näraliggande vindkraftverk inte överstiga 35 db(A).
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Vindbruksplanen för att hantera problematiken med konkurrerande intressen i stort. Detta bör ske i samband med revidering
av översiktsplanen. I arbetet med att revidera vindbruksplanen ska kommunstyrelsen
särskilt pröva eventuella konsekvenser av att införa en generell gräns på 35 db(A) i
kommunen för ljudpåverkan från vindkraftverk.
4. Till dess att vindbruksplanen har reviderats bör kommunen vara återhållsam med större
vindkraftsetableringar utanför de i vindbruksplanen utpekade områdena för detta ändamål.
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog i juni 2010 en Vindbruksplan, som ett s.k. tematiskt tillägg till
den kommunomfattande översiktsplanen. Planen anger kommunens inställning till planering av större vindkraftsetableringar. Med större etablering avses sammanhållande projekt
med två eller flera vindkraftsverk. Vindbruksplanen har varit ett bra underlag för marknaden i sitt planerings- och exploateringsarbete. Efter beslutet om vindbruksplan har kommunen beslutat om en LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) i form av ett tematiskt tillägg till den ovannämnda översiktsplanen.
Det har nu visat sig dessa två planer kan komma i konflikt med varandra.
För att Mariestads kommun generellt ska upplevas som en tydlig och smidig samarbetspart i
olika typer av utvecklingsarbeten och för att vindkraftsintressenterna inte ska åsamkas onödiga utredningskostnader finns ett starkt behov av att kommunen, så tidigt som möjligt,
anger vilka planeringsförutsättningar som ska gälla. Kommunledningskontoret har mot den
bakgrunden föreslagit att kommunfullmäktige ska anta de riktlinjer som framgår av kommunstyrelsens nedan antecknade förslag till riktlinjer. Kommunledningskontoret har vidare
konstaterar att Vindbruksplanen behöver revideras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 4 (forts.)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige har i beslut den 17 december 2012 återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för utredning av konsekvenserna av att införa en generell gräns i kommunen för
ljudpåverkan från vindkraftverk på 35 db(A).
Planeringschefen har framfört att det krävs ett mer omfattande utredningsarbete med extern
hjälp för att göra en seriös bedömning av återremissens syfte att ”beskriva konsekvenserna
av att införa en generell gräns i kommunen för ljudpåverkan från vindkraftverk på 35
db(A)”. Planeringschefen har föreslagit att utredningsarbetet ska hanteras i särskild ordning.
Kommunledningskontoret är dock, efter underhandskontakt med bygg- och miljöförvaltningen, av den övergripande uppfattningen att Naturvårdsverkets rekommendationer bör
tillämpas vid bedömning av vindkraftverkens ljudpåverkan.
Det pågår utredningsarbete för vindkraftsetableringar inom utpekade vindkraftsområden
som med nuvarande riktlinjer kommer att begränsa utvecklingen inom ett antal LISområden. Planeringschefen anser att det är viktigt att hantera denna problematik. Därför
föreslås riktlinjer för vindkraftsetableringar i närheten av LIS-områden. Anledningen till att
detta bör hanteras separat enligt förslaget är att kommunen behöver ta ställning till vindkraftsetableringar vid LIS-områdena som har ett annat innehåll, ex boende.
Planeringschefen har föreslagit att:
-

Kommunen ska anta riktlinjer för vindkraftsetableringar i anslutning vid LIS-områden
enligt tidigare förslag.

-

Önskemålet enligt kommunfullmäktiges återremiss om att beskriva konsekvenserna av
att införa en generell gräns i kommunen för ljudpåverkan från vindkraftverk på 35
db(A) ska hanteras i särskild ordning.

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Per Rosengren (V) yrkar att första punkten i förslaget ska styrkas.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag och Per Rosengrens yrkande för beslut och
finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
(Bilaga 3 A-D)
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 5

KS 2012/0253

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2012-2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2012 – 2015.
Bakgrund

Enligt kollektivtrafiklagen ska de kommuner som inte har överlåtit ansvaret för färdtjänsten
till den regionala kollektivtrafikmyndigheten ta fram ett trafikförsörjningsprogram för färdtjänsten. I programmet ska kommunerna ange omfattningen av trafik enligt Lagen om färdtjänst och Lagen om riksfärdtjänst samt grunderna för prissättningen för resorna. Kommunen ska anta programmet efter samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götalandsregionen. Kommunerna har överfört ansvaret för kollektivtrafiken till VGR med undantag
för färdtjänsten till VGR.
Kollektivtrafikrådet Skaraborg har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram för
åren 2012-2015 för de samverkande kommunerna: Essunga, Falköping, Grästorp, Götene,
Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.
Förslaget har varit på remiss under augusti 2012.
Trafikförsörjningsprogrammet har remitterats till samtliga berörda kommuner och VGR.
Förslaget har reviderats efter inkomna synpunkter och har överlämnats till kommunernas
fullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat enlighet med förslaget.
(Bilaga 4 A-D)
______________________________________________________

Expedieras till:
Kollektivtrafikrådet Skaraborg
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 6

KS 2012/0323

Regler för kurser och konferenser för förtroendevalda
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Regler för kurser och konferenser för förtroendevalda” med den av Per Rosengren (V) yrkade ändringen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag
till riktlinjer för kurser och konferenser för förtroendevalda.
Administrativa enheten har tagit fram ett förslag som bland annat föreskriver att:
-

Förtroendevald som önskar delta i kurs, konferens eller dylikt ska framföra detta önskemål till nämnden. Nämnden beslutar om eventuellt deltagande. Nämnden ska uppvisa viss restriktivitet vid beviljande av kurser, konferenser och utbildningar för förtroendevalda.

-

Syftet med kursen, konferensen eller arrangemanget måste ha en odiskutabel anknytning till nämndens uppdrag. Det kan gälla antingen att tillföra nämnden kunskaper och
erfarenheter som bedöms nödvändiga för verksamheten eller att uppfylla förpliktelser i
form av representation av kommunen.

-

När kursen/konferensen har genomförts ska den förtroendevalde återrapportera muntligt och skriftligt till nämnden. Rapporteringen ska innefatta en kort sammanfattning av
evenemanget.

Vidare förtydligar dokumentet befintliga regler för arvoden, resor samt bokning av biljetter
och logi i samband med kurser och konferenser.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut, med den av Per Rosengren (V)
yrkade ändringen.
Behandling i kommunfullmäktige

Per Rosengren (V) yrkar att återrapporteringen ska ske antingen muntligt eller skriftligt.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker Per Rosengrens ändringsyrkande.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag och Per Rosengrens m.fl ändringsyrkande
till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag
med den av Per Rosengren m.fl yrkade ändringen.
(Bilaga 5 A-C)
______________________________________________________

Expedieras till: Kommunsekreterare Malin Eriksson, Samtliga nämnder, Revisorerna
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-01-28

Sida 9

Kommunfullmäktige
Kf § 7

KS 2012/0330

Val av nämndeman till Skaraborgs tingsrätt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Sofia Svensson (MAP) till ny
nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt i stället för Tomas Kling (MAP) för den resterande
mandatperioden.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har i ett tidigare beslut valt Tomas Kling (MAP) till nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt. Det har därefter visat sig att Kling inte var valbar på grund av arbete med
inkassoärenden och uppdrag som ombud i mål vid Skaraborgs tingsrätt.
______________________________________________________

Expedieras till:
Skaraborgs tingsrätt
Sofia Svensson
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-01-28

Anslagsdatum

2013-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-03-04

...............................................................................................................

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

